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Sicherheits- und 
Warnhinweise

Bevor Sie das Gerät in Betrieb 
nehmen
Lesen Sie Gebrauchs- und 
Montageanleitung aufmerksam 
durch! Sie enthalten wichtige 
Informationen über Aufstellen, 
Gebrauch und Wartung des 
Gerätes.
Der Hersteller haftet nicht, wenn 
Sie die Hinweise und 
Warnungen der 
Gebrauchsanleitung 
missachten. Bewahren Sie alle 
Unterlagen für späteren 
Gebrauch oder für Nachbesitzer 
auf.

Technische Sicherheit
Brandgefahr
In den Rohren des 

Kältekreislaufs fließt in geringer 
Menge ein umweltfreundliches, 
aber brennbares, Kältemittel 
(R600a). Es schädigt nicht die 
Ozonschicht und erhöht nicht 
den Treibhauseffekt. Wenn das 
Kältemittel austritt, kann es die 
Augen verletzen oder sich 
entzünden.

Bei Beschädigung
■ offenes Feuer oder 

Zündquellen vom Gerät 
fernhalten,

■ Raum für einige Minuten gut 
durchlüften,

■ Gerät ausschalten und 
Netzstecker ziehen,

■ Kundendienst 
benachrichtigen.

Je mehr Kältemittel in einem 
Gerät ist, umso größer muss der 
Raum sein, in dem das Gerät 
steht. In zu kleinen Räumen 
kann bei einem Leck ein 
brennbares Gas-Luft-Gemisch  
entstehen. 
Pro 8 g Kältemittel muss der 
Raum mindestens 1 m³ groß 
sein. Die Menge des 
Kältemittels Ihres Gerätes steht 
auf dem Typenschild im Inneren 
des Gerätes.
Beim Aufstellen des Geräts 
darauf achten, dass die 
Netzanschlussleitung nicht 
eingeklemmt oder beschädigt 
wird.
Wenn die Netzanschlussleitung 
dieses Geräts beschädigt wird, 
muss sie durch den Hersteller, 
Kundendienst oder eine ähnlich 
qualifizierte Person ersetzt 
werden. Unsachgemäße 
Installationen und Reparaturen 
können den Benutzer erheblich 
gefährden.
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Reparaturen dürfen nur durch 
den Hersteller, Kundendienst 
oder eine ähnlich qualifizierte 
Person durchgeführt werden.
Es dürfen nur Originalteile des 
Herstellers benutzt werden. Nur 
bei diesen Teilen gewährleistet 
der Hersteller, dass sie die 
Sicherheitsanforderungen 
erfüllen.
Keine Mehrfachsteckdosen, 
Verlängerungskabel oder 
Adapter verwenden.

Brandgefahr
Portable 

Mehrfachsteckdosen oder 
portable Netzteile können 
überhitzen und zum Brand 
führen.  
Keine portablen 
Mehrfachsteckdosen oder 
portablen Netzteile hinter dem 
Gerät platzieren.

Beim Gebrauch
■ Nie elektrische Geräte 

innerhalb des Gerätes 
verwenden (z. B. Heizgeräte, 
elektrische Eisbereiter usw.). 
Explosionsgefahr!

■ Nie das Gerät mit einem 
Dampfreinigungsgerät 
abtauen oder reinigen! Der 
Dampf kann an elektrische 
Teile gelangen und einen 
Kurzschluss auslösen. 
Stromschlaggefahr!

■ Abgesehen von den 
Herstellerangaben keine 
zusätzlichen Maßnahmen 
ergreifen, um die Abtauung zu 
beschleunigen. 
Explosionsgefahr!

■ Keine spitzen oder 
scharfkantigen Gegenstände 
verwenden, um Reif- und 
Eisschichten zu entfernen. Sie 
könnten damit die 
Kältemittel-Rohre 
beschädigen. 
Herausspritzendes Kältemittel 
kann sich entzünden oder zu 
Augenverletzungen führen. 

■ Keine Produkte mit 
brennbaren Treibgasen 
(z. B. Spraydosen) und keine 
explosiven Stoffe lagern. 
Explosionsgefahr!

■ Sockel, Auszüge, Türen usw. 
nicht als Trittbrett oder zum 
Abstützen missbrauchen.

■ Zum Abtauen und Reinigen 
Netzstecker ziehen oder 
Sicherung ausschalten. Am 
Netzstecker ziehen, nicht am 
Anschlusskabel.

■ Hochprozentigen Alkohol nur 
dicht verschlossen und 
stehend lagern.

■ Kunststoffteile und 
Türdichtung nicht mit Öl oder 
Fett verschmutzen. 
Kunststoffteile und 
Türdichtung werden sonst 
porös.
5
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■ Vermeidung von Risiken für 
Kinder und gefährdete 
Personen:
Gefährdet sind Kinder, 
Personen, die körperlich, 
psychisch oder in ihrer 
Wahrnehmung eingeschränkt 
sind sowie Personen, die nicht 
genügend Wissen über die 
sichere Bedienung des 
Gerätes haben.
Stellen Sie sicher, dass Kinder 
und gefährdete Personen die 
Gefahren verstanden haben.
Eine für die Sicherheit 
verantwortliche Person muss 
Kinder und gefährdete 
Personen am Gerät 
beaufsichtigen oder anleiten.
Nur Kinder ab 8 Jahren das 
Gerät benutzen lassen.
Bei Reinigung und Wartung 
Kinder beaufsichtigen.
Niemals Kinder mit dem Gerät 
spielen lassen.

■ Be- und Entlüftungsöffnungen 
für das Gerät nie abdecken 
oder zustellen.

■ Im Gefrierraum keine 
Flüssigkeiten in Flaschen und 
Dosen lagern (besonders 
kohlensäurehaltige Getränke). 
Flaschen und Dosen können 
platzen!

■ Nie Gefriergut sofort, 
nachdem es aus dem 
Gefrierraum genommen wird, 
in den Mund nehmen. 
Gefrierverbrennungsgefahr!

■ Vermeiden Sie längeren 
Kontakt der Hände mit dem 
Gefriergut, Eis oder den 
Verdampferrohren usw. 
Gefrierverbrennungsgefahr!

Kinder im Haushalt
■ Verpackung und deren Teile 

nicht Kindern überlassen. 
Erstickungsgefahr durch 
Faltkartons und Folien!

■ Das Gerät ist kein Spielzeug 
für Kinder!

■ Bei Gerät mit Türschloss:  
Schlüssel außer Reichweite 
von Kindern aufbewahren!
6
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Allgemeine Bestimmungen
Das Gerät eignet sich

■ zum Kühlen und Gefrieren 
von Lebensmitteln,

■ zur Eisbereitung.
Dieses Gerät ist für den 
häuslichen Gebrauch im 
Privathaushalt und das 
häusliche Umfeld bestimmt.
Der Kältekreislauf ist auf 
Dichtheit geprüft.
Dieses Gerät entspricht den 
einschlägigen 
Sicherheitsbestimmungen für 
Elektrogeräte und ist 
funkentstört.
Dieses Gerät ist für eine 
Nutzung bis zu einer Höhe von 
maximal 2000 Metern über dem 
Meeresspiegel bestimmt.

Hinweise zur 
Entsorgung

* Verpackung entsorgen
Die Verpackung schützt Ihr Gerät vor 
Transportschäden. Alle eingesetzten 
Materialien sind umweltverträglich und 
wieder verwertbar. Bitte helfen Sie mit: 
Entsorgen Sie die Verpackung 
umweltgerecht.
Über aktuelle Entsorgungswege 
informieren Sie sich bitte bei Ihrem 
Fachhändler oder bei 
der Gemeindeverwaltung.

* Altgerät entsorgen
Altgeräte sind kein wertloser Abfall! 
Durch umweltgerechte Entsorgung 
können wertvolle Rohstoffe 
wiedergewonnen werden.

Dieses Gerät ist entsprechend 
der europäischen Richtlinie 
2012/19/EU über Elektro- und 
Elektronikaltgeräte (waste 
electrical and electronic 
equipment - WEEE) 
gekennzeichnet.
Die Richtlinie gibt den Rahmen 
für eine EU-weit gültige 
Rücknahme und Verwertung der 
Altgeräte vor.
7
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m Warnung

Bei ausgedienten Geräten
1. Netzstecker ziehen.
2. Anschlusskabel durchtrennen und mit 

dem Netzstecker entfernen.
3. Ablagen und Behälter nicht 

herausnehmen, um Kindern 
das Hineinklettern zu erschweren!

4. Kinder nicht mit dem ausgedienten 
Gerät spielen lassen. 
Erstickungsgefahr!

Kältegeräte enthalten Kältemittel und in 
der Isolierung Gase. Kältemittel und 
Gase müssen fachgerecht entsorgt 
werden. Rohre des Kältemittel-
Kreislaufes bis zur fachgerechten 
Entsorgung nicht beschädigen. 

Lieferumfang
Prüfen Sie nach dem Auspacken alle 
Teile auf eventuelle Transportschäden.
Wenden Sie sich bei Beanstandungen an 
den Händler, bei dem Sie das Gerät 
erworben haben oder an unseren 
Kundendienst.
Die Lieferung besteht aus folgenden 
Teilen:
■ Standgerät
■ Ausstattung (modellabhängig)
■ Beutel mit Montagematerial
■ Gebrauchsanleitung
■ Montageanleitung
■ Kundendienstheft
■ Garantiebeilage
■ Informationen zu Energieverbrauch 

und Geräuschen

Aufstellort
Als Aufstellort eignet sich ein trockener, 
belüftbarer Raum. Der Aufstellort sollte 
nicht direkter Sonnenbestrahlung 
ausgesetzt und nicht in der Nähe einer 
Wärmequelle wie Herd, Heizkörper etc. 
sein. Wenn das Aufstellen neben einer 
Wärmequelle unvermeidbar ist, 
verwenden Sie eine geeignete 
Isolierplatte oder halten Sie folgende 
Mindestabstände zur Wärmequelle ein:

■ Zu Elektro- und Gasherden 3 cm.
■ Zu Öl- oder Kohleanstellherden 

30 cm.
Der Boden am Aufstellort darf nicht 
nachgeben. Boden eventuell verstärken. 
Eventuelle Bodenunebenheiten mit 
Unterlagen ausgleichen. 

Wandabstand
Bild #
Das Gerät benötigt keinen seitlichen 
Wandabstand. Die Behälter und Ablagen 
sind trotzdem voll ausziehbar. 
8
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Raumtemperatur und 
Belüftung beachten

Raumtemperatur
Das Gerät ist für eine bestimmte 
Klimaklasse ausgelegt. Abhängig von 
der Klimaklasse kann das Gerät bei 
folgenden Raumtemperaturen betrieben 
werden.
Die Klimaklasse ist auf dem Typenschild 
zu finden, Bild *.

Hinweis
Das Gerät ist innerhalb der 
Raumtemperaturgrenzen der 
angegebenen Klimaklasse voll 
funktionsfähig. Wird ein Gerät der 
Klimaklasse SN bei kälteren 
Raumtemperaturen betrieben, können 
Beschädigungen am Gerät bis zu einer 
Temperatur von +5 °C ausgeschlossen 
werden.

Belüftung
Bild $
Die Luft an der Rückwand und an den 
Seitenwänden des Gerätes erwärmt sich. 
Die erwärmte Luft muss ungehindert 
abziehen können. Die Kühlmaschine 
muss sonst mehr leisten. Dies erhöht 
den Stromverbrauch. Daher: Nie Be- und 
Entlüftungsöffnungen abdecken oder 
zustellen!

Gerät anschließen
Nach dem Aufstellen des Gerätes mind. 
1 Stunde warten, bis das Gerät in Betrieb 
genommen wird. Während des 
Transports kann es vorkommen, dass 
sich das im Verdichter enthaltene Öl im 
Kältesystem verlagert.
Vor der ersten Inbetriebnahme den 
Innenraum des Gerätes reinigen (siehe 
Kapitel Gerät reinigen).

Elektrischer Anschluss
Die Steckdose muss nahe dem Gerät 
und auch nach dem Aufstellen des 
Gerätes frei zugänglich sein.

m Warnung

Stromschlaggefahr!
Falls die Länge der Netzanschlussleitung 
nicht ausreicht, verwenden Sie auf 
keinen Fall Mehrfachsteckdosen oder 
Verlängerungskabel. Kontaktieren Sie 
stattdessen den Kundendienst für 
Alternativen.

Das Gerät entspricht der Schutzklasse I. 
Über eine vorschriftsmäßig installierte 
Steckdose mit Schutzleiter das Gerät an 
220–240 V/50 Hz Wechselstrom 
anschließen. Die Steckdose muss mit 
einer 10-A bis 16-A Sicherung 
abgesichert sein.
Überprüfen Sie bei Geräten, die in nicht-
europäischen Ländern betrieben werden, 
ob die angegebene Spannung und 
Stromart mit den Werten Ihres 
Stromnetzes übereinstimmt. Diese 
Angaben finden Sie auf dem 
Typenschild, Bild *.

Klimaklasse zulässige 
Raumtemperatur

SN +10 °C bis 32 °C
N +16 °C bis 32 °C
ST +16 °C bis 38 °C
T +16 °C bis 43 °C
9
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m Warnung

Das Gerät darf auf keinen Fall an 
elektronische Energiesparstecker 
angeschlossen werden.
Zum Gebrauch unserer Geräte können 
sinus- und netzgeführte Wechselrichter 
verwendet werden. Netzgeführte 
Wechselrichter werden bei 
Photovoltaikanlagen verwendet, die 
direkt ans öffentliche Stromnetz 
angeschlossen werden. Bei 
Insellösungen (z. B. bei Schiffen oder 
Gebirgshütten), die keinen direkten 
Anschluss ans öffentliche Stromnetz 
haben, müssen sinusgeführte 
Wechselrichter verwendet werden.

Gerät kennenlernen

Bitte klappen Sie die letzte Seite mit den 
Abbildungen aus. Diese 
Gebrauchsanleitung gilt für mehrere 
Modelle.
Die Ausstattung der Modelle kann 
variieren.
Abweichungen bei den Abbildungen sind 
möglich.

Bild !

Bedienelemente
Bild "

A Kühlraum
B Gefrierraum

1–4 Bedienelemente
5 Ablage für kleine Flaschen
6 Ablage für große Flaschen
7 Beleuchtung
8 Temperaturregler
9 Gemüsebehälter
10 Gefriertablett
11 Gefriergutbehälter (klein) 

1 Temperatur-Einstelltaste
Mit dieser Taste wird die 
gewünschte Temperatur 
eingestellt.

2 Anzeige Super Gefrierraum 
Sie leuchtet, wenn das 
Super-Gefrieren in Betrieb ist.

3 Temperaturanzeige Gefrierraum 
Die Zahlen entsprechen den 
eingestellten Gefrierraum-
Temperaturen in °C.

4 Anzeige eco mode 
Wird hervorgehoben, wenn der 
eco-Modus eingeschaltet ist.
10
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Gerät einschalten
Bild "

1. Stecken Sie den Stecker in die 
Steckdose.

2. Es ertönt ein Warnton. Die 
Temperaturanzeige 3 blinkt.

3. Drücken Sie die Temperatur-
Einstelltaste 1. Der Warnton schaltet 
ab.

Wenn der Gefrierraum die eingestellte 
Temperatur erreicht hat, leuchtet die 
Temperaturanzeige 3.

Vom Werk aus sind folgende 
Einstellungen empfohlen:
■ Kühlraum: mittlere Einstellung
■ Gefrierraum: -18 °C
Lagern Sie empfindliche Lebensmittel im 
Kühlraum.

Hinweise zum Betrieb
■ Nach dem Einschalten kann es 

mehrere Stunden dauern, bis die 
eingestellten Temperaturen erreicht 
sind.

■ Durch das vollautomatische NoFrost-
System bleibt der Gefrierraum eisfrei. 
Ein Abtauen ist nicht mehr notwendig.

■ Die Stirnseiten des Gehäuses werden 
teilweise leicht beheizt, dies verhindert 
Schwitzwasserbildung im Bereich der 
Türdichtung.

■ Lässt sich die Gefrierraum-Tür nach 
dem Schließen nicht sofort wieder 
öffnen, warten Sie einen Moment, bis 
sich der entstandene Unterdruck 
ausgeglichen hat.

Temperatur einstellen

Kühlraum
Temperaturregler, Bild !/8, auf die 
gewünschte Einstellung drehen.  
Wir empfehlen die Einstellung auf die 
Markierung.
Eine Veränderung der Einstellung im 
Uhrzeigersinn ergibt kältere 
Temperaturen im Kühlraum.
Bei einer Raumtemperatur unter 16 °C 
das Gerät etwas wärmer einstellen. Bei 
einer Raumtemperatur über 32 °C das 
Gerät etwas kälter einstellen.

Eine sehr kalte Einstellung nur 
vorübergehend wählen, bei: 
■ häufigem Türöffnen, 
■ Einlegen großer Mengen Lebensmittel 

im Kühlraum.

Gefrierraum
Die Temperatur ist von -18 °C bis -24 °C 
einstellbar.
Temperatur-Einstelltaste 1 so oft 
drücken, bis die gewünschte 
Gefrierraum-Temperatur eingestellt ist. 
Der zuletzt eingestellte Wert wird 
gespeichert. Die eingestellte Temperatur 
wird auf Temperaturanzeige 3 angezeigt.
11
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eco
Mit der eco-Funktion schalten Sie das 
Gerät in den energiesparenden Betrieb 
um.

Das Gerät stellt automatisch auf 
folgende Temperaturen ein:
■ Gefrierraum: - 16 °C

Eco einschalten
Temperatur-Einstelltaste 1 so oft 
drücken, bis die Anzeige “eco” 
hervorgehoben ist.

Alarmfunktionen
Bild "

Türalarm
Der Türalarm (Dauerton) schaltet sich 
ein, wenn die Gerätetür länger als eine 
Minute offen steht. Durch Schließen der 
Tür schaltet sich der Warnton wieder ab.

Temperaturalarm
Der Temperaturalarm schaltet sich ein, 
wenn es im Gefrierraum zu warm ist und 
das Gefriergut gefährdet ist.
Die Temperaturanzeige Bild "/3 blinkt.

Ohne Gefahr für das Gefriergut kann sich 
der Alarm einschalten:
■ Bei Inbetriebnahme des Gerätes.
■ Beim Einlegen großer Mengen frischer 

Lebensmittel.
■ Bei zu lange geöffneter 

Gefrierraum-Tür.

Hinweis
An- oder aufgetautes Gefriergut nicht 
wieder einfrieren. Erst nach dem 
Verarbeiten zu einem Fertiggericht 
(gekocht oder gebraten) kann es erneut 
eingefroren werden.
Die maximale Lagerdauer nicht mehr voll 
nutzen.

Alarm abschalten 
Bild " 
Temperatur-Einstelltaste 1 drücken, um 
den Warnton abzuschalten.

Nutzinhalt
Die Angaben zum Nutzinhalt finden Sie in 
Ihrem Gerät auf dem Typenschild. Bild *

Gefriervolumen vollständig 
nutzen
Um die maximale Menge an Gefriergut 
unterzubringen, können Sie die Behälter 
entnehmen. Die Lebensmittel können Sie 
dann direkt auf der Ablage und dem 
Gefrierraum-Boden stapeln.

Hinweis
Vermeiden Sie Kontakt zwischen 
Lebensmitteln und Rückwand. Die 
Luftzirkulation wird sonst beeinträchtigt.
Lebensmittel oder Verpackungen 
könnten an der Rückwand festfrieren.

Ausstattungsteile herausnehmen
Gefriergutbehälter bis zum Anschlag 
herausziehen, vorne anheben und 
herausnehmen. Bild '
12
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Der Kühlraum
Der Kühlraum ist der ideale 
Aufbewahrungsort für Fleisch, Wurst, 
Fisch, Milchprodukte, Eier, fertige 
Speisen und Backwaren.

Beim Einlagern beachten
■ Lagern Sie frische, unversehrte 

Lebensmittel ein. So bleibt Qualität 
und Frische länger erhalten.

■ Bei Fertigprodukten und abgefüllten 
Waren das vom Hersteller 
angegebene Mindesthaltbarkeits- oder 
Verbrauchsdatum beachten.

■ Um Aroma, Farbe und Frische zu 
erhalten, Lebensmittel gut verpackt 
oder abgedeckt einordnen. 
Geschmacksübertragungen und 
Verfärbungen der Kunststoffteile im 
Kühlraum werden dadurch vermieden.

■ Warme Speisen und Getränke erst 
abkühlen lassen, dann ins Gerät 
stellen.

Hinweis
Luftaustrittsöffnungen nicht mit 
Lebensmitteln blockieren, um die 
Luftzirkulation nicht zu beeinträchtigen. 
Lebensmittel, die unmittelbar vor den 
Luftaustrittsöffnungen gelagert werden, 
können durch die ausströmende Kaltluft 
gefrieren.

Kältezonen im Kühlraum 
beachten
Durch die Luftzirkulation im Kühlraum 
entstehen Zonen unterschiedlicher Kälte:

■ Kälteste Zone ist im oberen Bereich 
des Kühlraums.

Hinweis
Lagern Sie in der kältesten Zone 
empfindliche Lebensmittel (z. B. Fisch, 
Wurst, Fleisch).

■ Wärmste Zone ist an der Tür ganz 
unten und im Gemüsebehälter. 

Hinweis
Lagern Sie in der wärmsten Zone z. B. 
Hartkäse und Butter. Käse kann so 
sein Aroma weiter entfalten, die Butter 
bleibt streichfähig.

Gemüsebehälter
Bild !/9
Bei hoher Luftfeuchtigkeit bleibt 
Blattgemüse länger frisch. Gemüse und 
Obst sollte bei etwas niedrigerer 
Luftfeuchtigkeit gelagert werden.
Die Luftfeuchtigkeit in dem 
Gemüsebehälter ist abhängig von der 
Menge der eingelagerten Lebensmittel.

Hinweis
Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann zu 
Tropfwasserbildung und dadurch zu 
Fäulnis führen.
13
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Gefrierraum

Den Gefrierraum verwenden
■ Zum Lagern von Tiefkühlkost.
■ Zum Herstellen von Eiswürfeln.
■ Zum Einfrieren von Lebensmitteln.

Hinweis
Achten Sie darauf, dass die Gefrierraum-
Tür immer geschlossen ist! Bei offener 
Tür taut das Gefriergut auf und der 
Gefrierraum vereist stark. Außerdem: 
Energieverschwendung durch hohen 
Stromverbrauch!

Max. Gefriervermögen
Angaben über das 
max. Gefriervermögen in 24 Stunden 
finden Sie auf dem Typenschild. Bild *

Voraussetzungen für 
max. Gefriervermögen
■ Super-Gefrieren vor dem Einlegen der 

frischen Ware einschalten (siehe 
Kapitel Super-Gefrieren).

■ Behälter entnehmen; Lebensmittel 
direkt auf der Ablage und dem 
Gefrierraumboden stapeln.

■ Größere Mengen Lebensmittel 
vorzugsweise im obersten Fach 
einfrieren. Dort werden sie besonders 
schnell und somit auch schonend 
eingefroren.

Gefrieren und Lagern

Tiefkühlkost einkaufen
■ Verpackung darf nicht beschädigt 

sein.
■ Haltbarkeitsdatum beachten.
■ Temperatur in der Verkaufstruhe muss 

-18 °C oder kälter sein.
■ Tiefkühlkost möglichst in einer 

Isoliertasche transportieren und 
schnell in den Gefrierraum legen.

Beim Einordnen beachten
■ Größere Mengen Lebensmittel 

vorzugsweise im obersten Fach 
einfrieren. Dort werden sie besonders 
schnell und somit auch schonend 
eingefroren.

■ Die Lebensmittel großflächig in den 
Fächern bzw. Gefriergutbehältern 
verteilen.

Hinweis
Bereits gefrorene Lebensmittel dürfen 
nicht mit den frisch einzufrierenden 
Lebensmitteln in Berührung kommen. 
Gegebenenfalls durchgefrorene 
Lebensmittel in andere 
Gefriergutbehälter umstapeln.

Gefriergut lagern
Gefriergutbehälter bis zum Anschlag 
einschieben, um einwandfreie 
Luftzirkulation sicherzustellen.
14
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Frische Lebensmittel 
einfrieren
Verwenden Sie zum Einfrieren nur frische 
und einwandfreie Lebensmittel.
Um Nährwert, Aroma und Farbe 
möglichst gut zu erhalten, sollte Gemüse 
vor dem Einfrieren blanchiert werden. Bei 
Auberginen, Paprika, Zucchini und 
Spargel ist das Blanchieren nicht 
erforderlich.
Literatur über das Einfrieren und 
Blanchieren finden Sie im Buchhandel.

Hinweis
Einzufrierende Lebensmittel nicht mit 
bereits gefrorenen in Berührung bringen.

■ Zum Einfrieren geeignet sind: 
Backwaren, Fisch und Meeresfrüchte, 
Fleisch, Wild, Geflügel, Gemüse, Obst, 
Kräuter, Eier ohne Schale, 
Milchprodukte wie Käse, Butter und 
Quark, fertige Gerichte und 
Speisereste wie Suppen, Eintöpfe, 
gegartes Fleisch und Fisch, 
Kartoffelspeisen, Aufläufe und 
Süßspeisen.

■ Zum Einfrieren nicht geeignet sind: 
Gemüsesorten, die üblicherweise roh 
verzehrt werden, wie Blattsalate oder 
Radieschen, Eier in der Schale, 
Weintrauben, ganze Äpfel, Birnen und 
Pfirsiche, hartgekochte Eier, Joghurt, 
Dickmilch, saure Sahne, Creme 
Fraiche und Mayonnaise.

Gefriergut verpacken
Lebensmittel luftdicht verpacken, damit 
sie den Geschmack nicht verlieren oder 
austrocknen.
1. Lebensmittel in die Verpackung 

einlegen.
2. Luft herausdrücken.
3. Verpackung dicht verschließen.
4. Verpackung mit Inhalt und 

Einfrierdatum beschriften.

Als Verpackung geeignet:
Kunststoff-Folie, Schlauch-Folie aus 
Polyethylen, Alu-Folie, Gefrierdosen. 
Diese Produkte finden Sie im 
Fachhandel.

Als Verpackung ungeeignet:
Packpapier, Pergamentpapier, 
Cellophan, Müllbeutel und gebrauchte 
Einkaufstüten.

Zum Verschließen geeignet:
Gummiringe, Kunststoff-Klipse, 
Bindfäden, kältebeständige 
Klebebänder, o. ä.
Beutel und Schlauch-Folien aus 
Polyethylen können mit einem 
Folienschweißgerät verschweißt werden.

Haltbarkeit des Gefriergutes
Die Haltbarkeit ist abhängig von der Art 
der Lebensmittel.

Bei einer Temperatur von -18 °C:
■ Fisch, Wurst, fertige Speisen, 

Backwaren:
bis zu 6 Monate

■ Käse, Geflügel, Fleisch:
bis zu 8 Monate

■ Gemüse, Obst:
bis zu 12 Monate
15
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Super-Gefrieren
Lebensmittel sollen möglichst schnell bis 
zum Kern durchgefroren werden, damit 
Vitamine, Nährwerte, Aussehen und 
Geschmack erhalten bleiben.
Schalten Sie einige Stunden vor dem 
Einlegen der frischen Lebensmittel das 
Super-Gefrieren ein, um einen 
unerwünschten Temperaturanstieg zu 
vermeiden. 
Im Allgemeinen genügen 4–6 Stunden.
Das Gerät arbeitet nach dem Einschalten 
ständig, im Gefrierraum wird eine sehr 
kalte Temperatur erreicht.
Soll das max. Gefriervermögen genutzt 
werden, ist das Super-Gefrieren 
24 Stunden vor dem Einlegen der 
frischen Ware einzuschalten.
Kleinere Mengen Lebensmittel (bis zu 
2 kg) können Sie ohne Super-Gefrieren 
einfrieren.

Hinweis
Ist das Super-Gefrieren eingeschaltet, 
kann es zu vermehrten 
Betriebsgeräuschen kommen.

Ein- und Ausschalten
Bild "
Temperatur-Einstelltaste 1 so oft 
drücken, bis die Anzeige Super 2 
leuchtet.
Das Super-Gefrieren schaltet 
automatisch nach ca. 2 ½ Tagen ab.

Gefriergut auftauen
Je nach Art und Verwendungszweck 
können Sie zwischen folgenden 
Möglichkeiten wählen:

■ bei Raumtemperatur
■ im Kühlschrank
■ im elektrischen Backofen, mit/ohne 

Heißluftventilator
■ im Mikrowellengerät

m Achtung

An- oder aufgetautes Gefriergut nicht 
wieder einfrieren. Erst nach dem 
Verarbeiten zu einem Fertiggericht 
(gekocht oder gebraten) kann es erneut 
eingefroren werden.
Die max. Lagerdauer des Gefriergutes 
nicht mehr voll nutzen.

Ausstattung
Sie können die Ablagen des Innenraums 
und die Türablagen nach Bedarf 
variieren: 

■ Ablage nach vorne ziehen, absenken 
und seitlich herausschwenken. Bild & 

■ Türablage anheben und 
herausnehmen. Bild %
16
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Sonderausstattung
(nicht bei allen Modellen)

Butter- und Käsefach
Durch leichtes Drücken in der Mitte der 
Butterfachklappe öffnet sich das 
Butterfach.
Das Fach zum Reinigen unten anheben 
und herausnehmen.

Kälteakku
Bei einem Stromausfall oder einer 
Störung verzögert der Kälteakku die 
Erwärmung des eingelagerten 
Gefriergutes. Die längste Lagerzeit wird 
erreicht, in dem Sie den Kälteakku im 
obersten Fach auf die Lebensmittel 
legen.
Der Kälteakku kann auch zum 
vorübergehenden Kühlhalten von 
Lebensmitteln, z. B. in einer Kühltasche, 
herausgenommen werden.

Eisschale
Bild (

1. Eisschale ¾ mit Trinkwasser füllen 
und in den Gefrierraum stellen.

2. Festgefrorene Eisschale nur mit 
stumpfem Gegenstand lösen 
(Löffelstiel).

3. Zum Lösen der Eiswürfel Eisschale 
kurz unter fließendes Wasser halten 
oder leicht verwinden.

Frühstücks-Set
Bild )
Die Behälter des Frühstücks-Sets können 
einzeln herausgenommen und befüllt 
werden.

Aufkleber “OK”
(nicht bei allen Modellen)
Mit dem Aufkleber “OK” können Sie 
prüfen, ob im Kühlfach die für 
Lebensmittel empfohlenen sicheren 
Temperaturbereiche +4 °C oder kälter 
erreicht sind. Wenn der Aufkleber nicht 
“OK” zeigt, Temperatur schrittweise 
verringern.

Hinweis
Nach Inbetriebnahme des Geräts kann 
es bis zu 12 Stunden dauern, bis die 
eingestellte Temperatur erreicht ist.

Korrekte Einstellung

Gerät ausschalten 
und stilllegen

Gerät ausschalten
Netzstecker ziehen oder Sicherung 
ausschalten.
Kühlmaschine schaltet ab.

Gerät stilllegen
Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht 
benutzen:
1. Netzstecker ziehen oder Sicherung 

ausschalten.
2. Gerät reinigen.
3. Gerätetüren offen lassen.
17
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Gerät reinigen
m Achtung

■ Keine sand-, chlorid- oder 
säurehaltigen Putz- und Lösungsmittel 
verwenden.

■ Keine scheuernden oder kratzenden 
Schwämme verwenden. 
Auf den metallischen Oberflächen 
könnte Korrosion entstehen.

■ Nie Ablagen und Behälter im 
Geschirrspüler reinigen.
Die Teile können sich verformen!

Das Reinigungswasser darf nicht in 
folgende Bereiche gelangen:
■ Bedienelemente
■ Beleuchtung
■ Lüftungsöffnungen
■ Öffnungen in der Trennplatte

Gehen Sie wie folgt vor:
1. Netzstecker ziehen oder Sicherung 

ausschalten.
2. Gefriergut herausnehmen und an 

einem kühlen Ort lagern. Kälteakku 
(wenn vorhanden) auf die 
Lebensmittel legen.

3. Das Spülwasser darf nicht in die 
Bedienelemente, Beleuchtung, 
Lüftungsöffnungen oder in die 
Öffnungen der Trennplatte gelangen!
Gerät mit einem weichen Tuch, 
lauwarmem Wasser und etwas pH-
neutralem Spülmittel reinigen.

4. Die Türdichtung nur mit klarem 
Wasser abwischen und danach 
gründlich trocken reiben.

5. Nach dem Reinigen Gerät wieder 
anschließen.

6. Gefriergut wieder einlegen.

Ausstattung
Zum Reinigen lassen sich alle variablen 
Teile des Gerätes herausnehmen.

Ablagen in der Tür herausnehmen
Bild %
Ablagen nach oben anheben und 
herausnehmen.

Glasablagen herausnehmen
Die Glasablagen nach vorne ziehen und 
herausnehmen.

Behälter herausnehmen
Bild '
Behälter bis zum Anschlag herausziehen, 
vorne anheben und herausnehmen.

Gefriergutbehälter herausnehmen
Bild '
Gefriergutbehälter bis zum Anschlag 
herausziehen, vorne anheben und 
herausnehmen.

Beleuchtung (LED)
Ihr Gerät ist mit einer wartungsfreien 
LED-Beleuchtung ausgestattet.
Reparaturen an dieser Beleuchtung 
dürfen nur vom Kundendienst oder 
autorisierten Fachkräften ausgeführt 
werden.
18
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Energie sparen
■ Gerät in einem trockenen, belüftbaren 

Raum aufstellen. Das Gerät soll nicht 
direkt in der Sonne oder in der Nähe 
einer Wärmequelle stehen (z. B. 
Heizkörper, Herd).
Verwenden Sie ggf. eine Isolierplatte.

■ Warme Lebensmittel und Getränke 
erst abkühlen lassen, dann ins Gerät 
stellen.

■ Gefriergut zum Auftauen in den 
Kühlraum legen und die Kälte des 
Gefriergutes zur Kühlung von 
Lebensmitteln nutzen.

■ Gerät so kurz wie möglich öffnen.
■ Um die niedrigste Energieaufnahme 

zu erreichen: kleinen seitlichen 
Wandabstand einhalten.

■ Die Anordnung der Ausstattungsteile 
hat keinen Einfluss auf die 
Energieaufnahme des Gerätes.

Betriebsgeräusche

Ganz normale Geräusche
Hinweis
Wenn das Super-Gefrieren eingeschaltet 
ist, kann es zu vermehrten 
Betriebsgeräuschen kommen.

Brummen
Motoren laufen (z. B. Kälteaggregate, 
Ventilator).

Blubbernde, surrende oder gurgelnde 
Geräusche
Kältemittel fließt durch die Rohre.

Klicken
Motor, Schalter oder Magnetventile 
schalten ein/aus.

Knacken
Automatische Abtauung erfolgt. 

Geräusche vermeiden
Das Gerät steht uneben
Richten Sie das Gerät mit Hilfe einer 
Wasserwaage aus. Verwenden Sie dazu 
die Schraubfüße oder legen Sie etwas 
unter.

Das Gerät “steht an”
Rücken Sie das Gerät von anstehenden 
Möbeln oder Geräten weg.

Behälter oder Abstellflächen wackeln 
oder klemmen
Prüfen Sie die herausnehmbaren Teile 
und setzen Sie sie eventuell neu ein.

Flaschen oder Gefäße berühren sich
Rücken Sie die Flaschen oder Gefäße 
leicht auseinander.
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Kleine Störungen selbst beheben
Bevor Sie den Kundendienst rufen:
Überprüfen Sie, ob Sie die Störung aufgrund der folgenden Hinweise selbst beheben 
können.
Sie müssen die Kosten für Beratung durch den Kundendienst selbst übernehmen – 
auch während der Garantiezeit!

Störung Mögliche Ursache Abhilfe

Temperatur weicht stark von 
der Einstellung ab.

In einigen Fällen reicht es, wenn Sie das Gerät 
für 5 Minuten ausschalten.
Ist die Temperatur zu warm, prüfen Sie nach 
wenigen Stunden, ob eine 
Temperaturannäherung erfolgt ist.
Ist die Temperatur zu kalt, prüfen Sie am 
nächsten Tag die Temperatur nochmal.

Warnton ertönt.
Temperaturanzeige blinkt. 
Bild "/3

Störung - im Gefrierraum ist 
es zu warm!
Gefahr für das Gefriergut.

Zum Abschalten des Warntones Temperatur-
Einstelltaste Bild "/1 drücken. 

Gerät ist geöffnet. Gerät schließen.

Be- und 
Entlüftungsöffnungen sind 
verdeckt.

Be- und Entlüftung sicherstellen.

Es wurden zu viele 
Lebensmittel auf einmal zum 
Gefrieren eingelegt.

Max. Gefriervermögen nicht überschreiten.

Nach Beheben der Störung hört die 
Temperaturanzeige auf zu blinken.

Die Temperatur im 
Gefrierraum ist zu warm.

Häufiges Öffnen des Gerätes. Gerät nicht unnötig öffnen.

Die Be- und 
Entlüftungsöffnungen sind 
verdeckt.

Hindernisse entfernen.

Einfrieren größerer Mengen 
frischer Lebensmittel.

Max. Gefriervermögen nicht überschreiten.
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Störung Mögliche Ursache Abhilfe

Die Beleuchtung funktioniert 
nicht.

Die LED-Beleuchtung ist 
defekt.

Siehe Kapitel Beleuchtung (LED).

Gerät war zu lange geöffnet.
Beleuchtung wird nach ca. 
10 Minuten abgeschaltet.

Nach Schließen und Öffnen des Gerätes ist die 
Beleuchtung wieder an.

Reduzierte Leuchtkraft der 
Bedienelemente.

Wenn das Gerät für einige 
Zeit nicht bedient wurde, 
wechselt die Anzeige der 
Bedienblende in den 
Energiesparmodus.

Sobald das Gerät wieder benutzt wird, z. B. Tür 
öffnen, schaltet die Anzeige wieder auf 
normale Beleuchtung.

Keine Anzeige leuchtet. Stromausfall;  
die Sicherung hat ausgelöst; 
der Netzstecker sitzt nicht 
fest.

Netzstecker anschließen. Prüfen, ob Strom 
vorhanden ist, Sicherungen überprüfen.

Gerät kühlt nicht, 
Temperaturanzeige und 
Beleuchtung leuchten.

Ausstellungsmodus ist 
eingeschaltet.

Temperatur-Einstelltaste Bild "/1 für 
5 Sekunden gedrückt halten, bis ein 
Bestätigungston ertönt.
Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein und 
überprüfen Sie, ob Ihr Gerät kühlt.

Gefrierraum-Tür war lange 
Zeit offen; Temperatur wird 
nicht mehr erreicht.

Der Verdampfer 
(Kälteerzeuger) im NoFrost-
System ist so stark vereist, 
dass er nicht mehr 
vollautomatisch abtaut.

Zum Abtauen des Verdampfers, Gefriergut mit 
den Fächern entnehmen und gut isoliert an 
einem kühlen Platzlagern.
Gerät ausschalten und von der Wand 
wegrücken. Gerätetür offen lassen.
Nach ca. 20 Min. beginnt das Tauwasser in die 
Verdunstungsschale auf der Geräterückseite 
zu laufen.
Um ein Überlaufen der Verdunstungsschale in 
diesem Fall zu vermeiden, Tauwasser mit 
einem Schwamm aufsaugen.
Wenn kein Tauwasser mehr in die 
Verdunstungsschale läuft, ist der Verdampfer 
abgetaut. Innenraum reinigen. Gerät wieder in 
Betrieb nehmen.
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Kundendienst
Kontaktieren Sie den Kundendienst über 
www.lord.eu.
Nennen Sie dem Kundendienst die 
Erzeugnisnummer (E-Nr.) und die 
Fertigungsnummer (FD-Nr.) des Geräts.
Sie finden diese Angaben auf dem 
Typenschild. Bild *
Sie helfen durch Nennung der Erzeugnis- 
und Fertigungsnummer unnötige 
Anfahrten zu vermeiden. Sie sparen die 
damit verbundenen Mehrkosten.
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enTable of ContentsenInstruction for Use

Safety and warning 
information

Before you switch ON the 
appliance
Please read the operating and 
installation instructions carefully! 
They contain important 
information on how to install, 
use and maintain the appliance.
The manufacturer is not liable if 
you fail to comply with the 
instructions and warnings. 
Retain all documents for 
subsequent use or for the next 
owner.

Technical safety
Fire hazard
The tubes of the 

refrigeration circuit convey a 
small quantity of an 
environmentally friendly but 
flammable refrigerant (R600a). It 
does not damage the ozone 
layer and does not increase the 
greenhouse effect. If refrigerant 
escapes, it may injure your eyes 
or ignite.

If damage has occurred
■ Keep naked flames and/or 

ignition sources away from the 
appliance,

■ thoroughly ventilate the room 
for several minutes,

■ switch off the appliance and 
pull out the mains plug,

■ inform customer service.
The more refrigerant an 
appliance contains, the larger 
the room must be in which the 
appliance is situated. Leaking 
refrigerant can form a 
flammable gas-air mixture in 
rooms which are too small. 
The room must be at least 1 m³ 
per 8 g of refrigerant. The 
amount of refrigerant in your 
appliance is indicated on the 
rating plate inside the appliance.
When installing the appliance, 
ensure that the mains cable is 
not trapped or damaged.
If the power cord of this 
appliance is damaged, it must 
be replaced by the 
manufacturer, Customer Service 
or a similarly qualified person. 
Improper installations and 
repairs may put the user at 
considerable risk.
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Repairs may be performed by 
the manufacturer, customer 
service or a similarly qualified 
person only.
Only original parts supplied by 
the manufacturer may be used. 
The manufacturer guarantees 
that only these parts satisfy the 
safety requirements.
Do not use multiple sockets, 
extension leads or adapters.

Fire hazard
Portable multiple outlets or 

power supplies may overheat, 
causing a fire.  
Never leave portable multiple 
outlets or portable power 
supplies behind the appliance.

Important information when 
using the appliance
■ Never use electrical 

appliances inside the 
appliance (e.g. heaters, 
electric ice makers, etc.). Risk 
of explosion!

■ Never defrost or clean the 
appliance with a steam 
cleaner! The steam may 
penetrate electrical parts and 
cause a short-circuit. Risk of 
electric shock!

■ Do not use additional means 
to accelerate the defrosting 
process other than those 
recommended by the 
manufacturer. Risk of 
explosion!

■ Do not use pointed or sharp-
edged implements to remove 
frost or layers of ice. You 
might damage the refrigerant 
tubes.Leaking refrigerant may 
cause eye injuries or ignite. 

■ Do not store products which 
contain flammable propellant 
(e.g. spray cans) or explosive 
substances in the appliance. 
Risk of explosion!

■ Do not stand on or lean 
heavily against the base of the 
appliance, drawers, doors, 
etc.

■ For defrosting and cleaning, 
pull out the mains plug or 
switch off the fuse. Do not pull 
out the mains plug by tugging 
on the power cord.

■ Store high-percentage alcohol 
tightly sealed and in an 
upright position.

■ Keep plastic parts and the 
door seal free of oil and 
grease. Otherwise, plastic 
parts and the door seal will 
become porous.
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■ Avoiding placing children 
and vulnerable people at 
risk:
At risk here are children, 
people who have limited 
physical, mental or sensory 
abilities, as well as people 
who have inadequate 
knowledge concerning safe 
operation of the appliance.
Check that children and 
vulnerable people have 
understood the hazards.
A person responsible for 
safety must supervise or 
instruct children and 
vulnerable people who are 
using the appliance.
Only children aged 8 years 
and above may use the 
appliance.
Supervise children while the 
appliance is being cleaned or 
maintained.
Never allow children to play 
with the appliance.

■ Never cover or block the 
ventilation openings of the 
appliance.

■ Do not store bottled or 
canned liquids (especially 
carbonated drinks) in the 
freezer compartment.Bottles 
and cans may burst!

■ Never put frozen food straight 
from the freezer compartment 
in your mouth. 
Risk of low-temperature burns!

■ Avoid prolonged touching of 
frozen food, ice or the 
evaporator pipes, etc. 
Risk of low-temperature burns!

Children in the household
■ Keep children away from 

packaging and its parts. 
Danger of suffocation from 
folding cartons and plastic 
film!

■ Do not allow children to play 
with the appliance!

■ If the appliance features a 
lock:  
keep the key out of the reach 
of children!
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General regulations
The appliance is suitable

■ for refrigerating and freezing 
food,

■ for making ice.
This appliance is intended for 
use in the home and the home 
environment.
The refrigeration circuit has 
been checked for leaks.
This appliance complies with the 
relevant safety regulations for 
electrical appliances and is 
fitted with noise suppression.
This appliance is intended for 
use up to a maximum height of 
2000 metres above sea level.

Information concerning 
disposal

* Disposal of packaging
The packaging protects your appliance 
from damage during transit. All utilised 
materials are environmentally safe and 
recyclable. Please help us by disposing 
of the packaging in an environmentally 
friendly manner.
Please ask your dealer or inquire at your 
local authority about current means of 
disposal.

* Disposal of your old 
appliance
Old appliances are not worthless 
rubbish! Valuable raw materials can be 
reclaimed by recycling old appliances.

m Warning

Redundant appliances
1. Pull out the mains plug.
2. Cut off the power cord and discard 

with the mains plug.
3. Do not take out the trays 

and receptacles: children are 
therefore prevented from climbing in!

4. Do not allow children to play with 
the appliance once it has spent its 
useful life. Danger of suffocation!

Refrigerators contain refrigerant 
and gases in the insulation. Refrigerant 
and gases must be disposed of 
professionally. Ensure that tubing of the 
refrigerant circuit is not damaged prior to 
proper disposal. 

This appliance is labelled in 
accordance with European 
Directive 2012/19/EU concerning 
used electrical and electronic 
appliances (waste electrical and 
electronic equipment - WEEE). 
The guideline determines the 
framework for the return and 
recycling of used appliances as 
applicable throughout the EU.
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Scope of delivery
After unpacking all parts, check for any 
damage in transit.
If you have any complaints, please 
contact the dealer from whom you 
purchased the appliance or our 
customer service.
The delivery consists of the following 
parts:
■ Free-standing appliance
■ Interior fittings (depending on model)
■ Bag containing installation materials
■ Operating instructions
■ Installation manual
■ Customer service booklet
■ Warranty enclosure
■ Information on the energy 

consumption and noises

Installation location
A dry, well ventilated room is suitable as 
an installation location. The installation 
location should not be exposed to direct 
sunlight and not placed near a heat 
source, e.g. a cooker, radiator, etc. If 
installation next to a heat source is 
unavoidable, use a suitable insulating 
plate or observe the following minimum 
distances from the heat source:

■ 3 cm to electric or gas cookers.
■ 30 cm to an oil or coal-fired cooker.
The floor of the installation location must 
not give way; if required, reinforce floor. If 
the floor is uneven, compensate with 
supports. 

Distance from wall
Fig. #
A gap is not required between the 
appliance and side wall. The containers 
and shelves are still fully extendable. 

Observe ambient 
temperature 
and ventilation

Ambient temperature
The appliance is designed for a specific 
climate class. Depending on the climate 
class, the appliance can be operated at 
the following temperatures.
The climate class can be found on 
the rating plate. Fig. *

Note
The appliance is fully functional within 
the room temperature limits of the 
indicated climatic class. If an appliance 
of climatic class SN is operated at colder 
room temperatures, the appliance 
will not be damaged up to a temperature 
of +5 °C.

Climate class Permitted ambient 
temperature

SN +10 °C to 32 °C
N +16 °C to 32 °C
ST +16 °C to 38 °C
T +16 °C to 43 °C
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Ventilation
Fig. $
The air on the rear panel and on the side 
panels of the appliance heats up. 
Conduction of the heated air must not be 
obstructed. Otherwise, the refrigerating 
unit must work harder. This increases 
power consumption. Therefore: Never 
cover or block the ventilation openings!

Connecting 
the appliance
After installing the appliance, wait at least 
1 hour until the appliance is switched on. 
During transportation the oil in the 
compressor may have flowed into 
the refrigeration system.
Before switching on the appliance for the 
first time, clean the interior of the 
appliance (see chapter “Cleaning 
the appliance”).

Electrical connection
The socket must be near the appliance 
and also freely accessible following 
installation of the appliance.

m Warning

Risk of electric shock!
If the length of the mains cable is 
inadequate, never use multiple sockets 
or extension leads. Instead, please 
contact Customer Service for 
alternatives.

The appliance complies with protection 
class I. Connect the appliance to 220–
240 V/50 Hz alternating current via a 
correctly installed socket with protective 
conductor. The socket must be protected 
by a 10 A to 16 A fuse.
For appliances operated in non-
European countries, check whether the 
indicated voltage and current type match 
the values of your electricity supply. This 
information can be found on the rating 
plate, Fig. *.

m Warning

Never connect the appliance 
to electronic energy saver plugs.
Our appliances can be used with mains 
and sine-controlled inverters. Mains-
controlled inverters are used 
for photovoltaic systems which 
are connected directly to the national 
grid. Sine-controlled inverters must be 
used for isolated applications (e.g. on 
ships or in mountain lodges) which are 
not connected directly to the national 
grid.
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Getting to know your 
appliance

Please fold out the illustrated last page. 
These operating instructions refer 
to several models.
The features of the models may vary.
The diagrams may differ.
Fig. !

Controls
Fig. "

Switching on the 
appliance
Fig. "

1. Insert the plug in the socket.
2. A warning signal sounds. The 

temperature display 3 flashes.
3. Press the temperature setting button 

1. The warning signal switches off.

When the freezer compartment has 
reached the set temperature, the 
temperature display 3 is lit.

The factory  recommends the following 
settings:
■ Refrigerator compartment: medium 

setting
■ Freezer compartment: -18°C
Store delicate foods in the refrigerator 
compartment.

A Refrigerator compartment
B Freezer compartment

1–4 Controls
5 Shelf for small bottles
6 Shelf for large bottles
7 Light
8 Temperature controller
9 Vegetable container
10 Freezer tray
11 Frozen food container (small) 

1 Temperature selection button
The required temperature is set 
with this button.

2 “super” display (freezer 
compartment) 
Illuminates when super freezing 
is on.

3 Temperature display freezer 
compartment 
The numbers correspond 
to the set freezer compartment 
temperatures in °C.

4 Eco mode indicator 
This lights up when the eco mode 
is switched on.
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Operating tips
■ When the appliance has been 

switched on, it may take several hours 
until the set temperatures have been 
reached.

■ The fully automatic NoFrost system 
ensures that the freezer compartment 
remains free of ice. Defrosting is no 
longer required.

■ The sides of the housing are 
sometimes heated slightly. This 
prevents condensation in the area of 
the door seal.

■ If the freezer compartment door 
cannot be immediately re-opened after 
it has been closed, wait until the 
resulting low pressure has equalised.

Setting 
the temperature

Refrigerator compartment
Turn temperature controller, Fig. !/8, to 
the required setting.  
We recommend the setting in line with 
the marking.
Changing the setting clockwise will lower 
temperatures in the refrigerator 
compartment.
At a room temperature below 16°C, 
slightly increase the temperature setting 
in the appliance. At a room temperature 
above 32°C, slightly reduce the 
temperature setting in the appliance.

Select a very cold setting only 
temporarily if: 
■ door is opened frequently, 
■ large quantities of food are placed in 

the refrigerator compartment.

Freezer compartment
The temperature can be set from -18°C 
to -24°C.
Keep pressing temperature setting 
button 1 until the required freezer 
compartment temperature is set. 
The last set value is saved. The set 
temperature is indicated on temperature 
display 3.

eco
The “eco” function switches the 
appliance to energy-saving mode.

The appliance automatically sets 
the following temperatures:
■ Freezer compartment: -16°C

Switching on eco
Keep pressing the temperature setting 
button 1 until the eco indicator is 
highlighted.
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Alarm functions
Fig. "

Door alarm
The door alarm (continuous sound) 
switches on if the appliance door is open 
for longer than one minute. Close 
the door to switch off the warning signal.

Temperature alarm
The temperature alarm switches on if the 
freezer compartment is too warm and the 
frozen food is at risk of thawing.
Temperature display, Fig. "/3, is 
flashing.

The alarm may switch on without any risk 
to the frozen food:
■ when the appliance is switched on,
■ when large quantities of fresh food are 

placed in the appliance,
■ if the freezer compartment door is 

open too long.

Note
Do not refreeze thawing or thawed food. 
Only ready meals (boiled or fried) may 
be refrozen.
No longer store the frozen produce for 
the max. storage period.

Switching off the alarm 
Fig. " 
Press the temperature setting button 1 to 
switch off the warning signal.

Usable capacity
Information on the usable capacity can 
be found inside your appliance on 
the rating plate. Fig. *

Fully utilising the freezer 
volume
To place the maximum amount of frozen 
food in the freezer compartment, you can 
remove the containers. You can then 
stack the food directly on the shelf and 
on the floor of the freezer compartment.

Note
Avoid contact between food and rear 
panel. Otherwise the air circulation will 
be impaired.
Food or packaging could freeze to 
the rear panel.

Removing the fittings
Pull out the frozen food container all 
the way, lift at the front and remove. 
Fig. '
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Refrigerator 
compartment
The refrigerator compartment is the ideal 
storage location for meat, sausage, fish, 
dairy products, eggs, ready meals 
and pastries.

Storing food
■ Store fresh, undamaged food. The 

quality and freshness will then 
be retained for longer.

■ In the case of ready-made products 
and bottled goods, observe the best-
before date or use-by date specified 
by the manufacturer.

■ To retain aroma, colour 
and freshness, pack or cover food 
well before placing in the appliance. 
This will prevent the transfer 
of flavours and the discolouration 
of plastic parts in the refrigerator 
compartment.

■ Allow warm food and drinks to cool 
down before placing in the appliance.

Note
Do not block air outlet openings with 
food, otherwise the air circulation will be 
impaired. Food which is stored directly 
in front of the air outlet openings may be 
frozen by the cold air flowing out.

Note the chill zones in the 
refrigerator compartment
The air circulation in the refrigerator 
compartment creates different chill 
zones:

■ Coldest zone is in the upper area 
of the refrigerator compartment.

Note
Store perishable food (e.g. fish, 
sausage, meat) in the coldest zone.

■ Warmest zone is at the very bottom 
of the door and in the vegetable 
container. 

Note
Store e.g. hard cheese and butter 
in the warmest zone. Cheese can then 
continue to release its flavour and the 
butter will still be easy to spread.

Vegetable container
Fig. !/9
A high air humidity keeps leafy 
vegetables fresh for longer. Vegetables 
and fruit should be stored at a slightly 
lower air humidity.
The air humidity in the vegetable drawer 
depends on the amount of stored food.

Note
If the air humidity is too high, drips may 
form and cause decay.
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Freezer compartment

Use the freezer compartment
■ To store deep-frozen food.
■ To make ice cubes.
■ To freeze food.

Note
Ensure that the freezer compartment 
door has been closed properly. If 
the door is open, the frozen food will 
thaw. The freezer compartment will 
become covered in thick ice. Also: waste 
of energy due to high power 
consumption!

Max. freezing capacity
Information about the max. freezing 
capacity within 24 hours can be found 
on the rating plate. Fig. *

Prerequisites for max. freezing 
capacity
■ Switch on super freezing before 

placing fresh products 
in the compartment (see chapter 
entitled “Super freezing”).

■ Remove containers; stack food 
directly on the shelf and on the floor of 
the freezer compartment.

■ Freeze large quantities of food 
preferably in the very top 
compartment where food freezes 
particularly quickly and therefore also 
gently.

Freezing and storing 
food

Purchasing frozen food
■ Packaging must not be damaged.
■ Use by the “use by” date.
■ Temperature in the supermarket 

freezer must be -18 °C or lower.
■ If possible, transport deep-frozen food 

in an insulated bag and place quickly 
in the freezer compartment.

Note when loading products
■ Preferably freeze large quantities 

of food in the top compartment, where 
food freezes particularly quickly 
and therefore also gently.

■ Place the food over the whole area 
of the compartments or the frozen 
food containers.

Note
Food which is already frozen must not 
come into contact with the food which 
is to be frozen. If required, move 
the frozen food to other frozen food 
containers.

Storing frozen food
Insert frozen food container all the way to 
ensure unrestricted air circulation.
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Freezing fresh food
Freeze fresh and undamaged food only.
To retain the best possible nutritional 
value, flavour and colour, vegetables 
should be blanched before freezing. 
Aubergines, peppers, zucchini and 
asparagus do not require blanching.
Literature on freezing and blanching 
can be found in bookshops.

Note
Keep food which is to be frozen away 
from food which is already frozen.

■ The following foods are suitable for 
freezing: 
Cakes and pastries, fish and seafood, 
meat, game, poultry, vegetables, fruit, 
herbs, eggs without shells, dairy 
products such as cheese, butter and 
quark, ready meals and leftovers such 
as soups, stews, cooked meat and 
fish, potato dishes, soufflés and 
desserts.

■ The following foods are not suitable 
for freezing: 
Types of vegetables, which are usually 
consumed raw, such as lettuce or 
radishes, eggs in shells, grapes, 
whole apples, pears and peaches, 
hard-boiled eggs, yoghurt, soured 
milk, sour cream, crème fraîche and 
mayonnaise.

Packing frozen food
To prevent food from losing its flavour 
or drying out, place in airtight containers.
1. Place food in packaging.
2. Remove air.
3. Seal the wrapping.
4. Label packaging with contents 

and date of freezing.

Suitable packaging:
Cling wrap, tubular film made of 
polyethylene, aluminium foil, freezer 
containers. 
These products are available from 
specialist outlets.

Unsuitable packaging:
Wrapping paper, greaseproof paper, 
cellophane, bin liners and used shopping 
bags.

Items suitable for sealing packaged 
food:
Rubber bands, plastic clips, string, cold-
resistant adhesive tape, etc.
Bags and tubular film made of 
polyethylene (PE) can be sealed with a 
film heat sealer.

Shelf life of frozen food
Storage duration depends on the type 
of food.

At a temperature of -18 °C:
■ Fish, sausage, ready meals and cakes 

and pastries:
up to 6 months

■ Cheese, poultry and meat:
up to 8 months

■ Vegetables and fruit:
up to 12 months
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Super freezing
Food should be frozen solid as quickly 
as possible in order to retain vitamins, 
nutritional value, appearance and flavour.
Several hours before placing fresh food 
in the freezer compartment, switch on 
super freezing to prevent an unwanted 
temperature rise. 
As a rule, 4–6 hours is adequate.
This appliance runs constantly 
and the freezer compartment drops to 
a very low temperature.
If the max. freezing capacity is to be 
used, super freezing must be switched 
on for 24 hours before the fresh produce 
is placed in the freezer compartment.
Smaller quantities of food (up to 2 kg) 
can be frozen without “super freezing”.

Note
When super freezing is switched on, 
increased operating noises may occur.

Switching on and off
Fig. "
Keep pressing the temperature selection 
button 1 until the Super display 2 is lit.
Super freezing automatically switches off 
after approx. 2½ days.

Thawing frozen food
Depending on the type and application, 
select one of the following options:

■ at room temperature
■ in the refrigerator
■ in an electric oven, with/without fan 

assisted hot-air
■ in the microwave

m Caution

Do not refreeze thawing or thawed food. 
Only ready meals (boiled or fried) may 
be refrozen.
No longer store the frozen produce for 
the max. storage period.

Interior fittings
You can reposition the shelves inside 
the appliance and the door shelves as 
required: 

■ Pull shelf forwards, lower and swing 
out to the side. Fig. &

■ Raise the door shelf and remove. Fig. 
%

Special features
(not all models)

Butter and cheese compartment
To open the butter compartment, gently 
press in the middle of the butter 
compartment flap.
To clean the compartment, lift it at the 
bottom and take out.
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Ice block
If a power failure or malfunction occurs, 
the ice blocks can be used to slow down 
the thawing process. The longest storage 
time is obtained by placing the ice pack 
on the food in the top compartment.
The ice blocks can also be used to cool 
food temporarily , e. g. in a cold bag.

Ice cube tray
Fig. (

1. Fill the ice cube tray ¾ full of drinking 
water and place in the freezer 
compartment.

2. If the ice tray is stuck to the freezer 
compartment, loosen with a blunt 
implement only (spoon-handle).

3. To loosen the ice cubes, twist the ice 
tray slightly or hold briefly under 
flowing water.

Breakfast set
Fig. )
The containers for the breakfast set can 
be taken out and filled individually.

Sticker “OK”
(not all models)
The sticker “OK” lets you check whether 
the refrigerator compartment achieves 
the safe temperature ranges of +4 °C or 
colder recommended for food. If the 
sticker does not indicate “OK”, gradually 
reduce the temperature.

Note
When the appliance is switched on, it 
may take up to 12 hours until the set 
temperature is reached.

Correct setting

Switching off and 
disconnecting the 
appliance

Switching off the appliance
Pull out mains plug or switch off fuse.
Refrigerating unit switches off.

Disconnecting the appliance
If you do not use the appliance for 
a prolonged period:
1. Pull out the mains plug or switch off 

the fuse.
2. Clean the appliance.
3. Leave appliance doors open.

Cleaning the appliance
m Caution

■ Do not use abrasive, chloride or acidic 
cleaning agents or solvents.

■ Do not use scouring or abrasive 
sponges. 
The metallic surfaces could corrode.

■ Never clean shelves and containers 
in the dishwasher.
The parts may become deformed!

The cleaning water must not get into 
the following areas:
■ Controls
■ Illumination
■ Ventilation openings
■ Openings in the separating plate
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Proceed as follows:
1. Pull out the mains plug or switch off 

the fuse.
2. Take out the frozen food and store 

in a cool location. Place ice pack (if 
available) on the food.

3. The rinsing water must not drip into 
the controls, lighting, ventilation 
openings or the openings in the 
partition!
Clean the appliance with a soft cloth, 
lukewarm water and a little pH-neutral 
washing-up liquid.

4. Wipe the door seal with clear water 
only and then wipe dry thoroughly.

5. After cleaning reconnect the 
appliance.

6. Put the frozen food back into 
the appliance.

Interior fittings
All variable parts of the appliance 
can be taken out for cleaning.

Take out shelves in the door
Fig. %
Lift shelves upwards and take out. 

Take out glass shelves
Pull the glass shelves forwards and take 
out.

Removing the container
Fig. '
Pull out the container all the way, lift at 
the front and remove.

Taking out the frozen food container
Fig. '
Pull out the frozen food container all 
the way, lift at the front and remove.

Light (LED)
Your appliance features a maintenance-
free LED light.
These lights may be repaired 
by customer service or authorised 
technicians only.

Tips for saving energy
■ Install the appliance in a dry, well 

ventilated room! The appliance should 
not be installed in direct sunlight 
or near a heat source (e.g. radiator, 
cooker).
If required, use an insulating plate.

■ Allow warm food and drinks to cool 
down before placing in the appliance.

■ Thaw frozen food in the refrigerator 
compartment and use the low 
temperature of the frozen food to cool 
refrigerated food.

■ Open the appliance as briefly as 
possible.

■ To achieve the lowest energy 
consumption, leave a small wall gap 
at the side.

■ The arrangement of the fittings does 
not affect the energy rating of the 
appliance.
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Operating noises

Quite normal noises
Note
When super freezing is switched on, 
increased operating noises may occur.

Droning
Motors are running (e.g. refrigerating 
units, fan).

Bubbling, humming or gurgling noises
Refrigerant is flowing through the tubing.

Clicking
Motor, switches or solenoid valves are 
switching on/off.

Cracking
Automatic defrosting is running. 

Preventing noises
The appliance is not level
Please align the appliance with a spirit 
level. Use the height-adjustable feet 
or place packing underneath them.

The appliance is not free-standing
Please move the appliance away 
from adjacent units or appliances.

Containers or storage areas wobble 
or stick
Please check the removable parts 
and re-insert them correctly if required.

Bottles or receptacles are touching 
each other
Move the bottles or receptacles slightly 
away from each other.
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Eliminating minor faults yourself
Before you call customer service:
Please check whether you can eliminate the fault yourself based on the following 
information.
Customer service will charge you for advice – even if the appliance is still under 
guarantee!

Fault Possible cause Remedial action

Temperature differs greatly 
from the set value.

In some cases it is adequate to switch off 
the appliance for 5 minutes.
If the temperature is too high wait a few hours 
and check whether the temperature has 
approached the set value.
If the temperature is too low check 
the temperature again the next day.

Warning signal sounds.
Temperature display flashes. 
Fig. "/3

Fault - the freezer 
compartment is too warm!
Frozen food is at risk.

To switch off the warning signal, press the 
temperature setting button, Fig. "/1. 

Appliance is open. Close the appliance.

Ventilation openings have 
been covered.

Ensure that there is adequate ventilation.

Too much food was placed in 
the freezer at once.

Do not exceed max. freezing capacity.

When the fault has been rectified, the 
temperature display stops flashing.

The temperature in 
the freezer compartment is 
too warm.

Appliance opened 
frequently.

Do not open the appliance unnecessarily.

The ventilation openings 
have been covered.

Remove obstacles.

Large quantities of fresh 
food are being frozen.

Do not exceed max. freezing capacity.

The light does not function. The LED light is defective. See chapter “Light (LED)” section.

Appliance was open too 
long.
Light is switched off after 
approx. 10 min.

When the appliance is closed and opened, 
the light is on again.
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Fault Possible cause Remedial action

Controls have reduced 
luminosity.

When the appliance is not 
used for some time, 
the display on the fascia 
switches to energy saving 
mode.

As soon as the appliance is again used, e.g. 
the door is opened, the display switches back 
to normal illumination.

Displays do not illuminate. Power failure; the fuse has 
been switched off; the mains 
plug has not been inserted 
properly.

Connect mains plug. Check whether the power 
is on, check the fuses.

Appliance is not cooling, 
temperature display and light 
are lit.

Showroom mode is switched 
on.

Press the temperature selection button, 
Fig. "/1, for 5 seconds until a confirmation 
signal sounds.
Switch the appliance off and on again and 
check whether it is cooling.

Freezer compartment door 
was open for a long time; 
temperature is no longer 
reached.

The evaporator (refrigeration 
generator) in the 
NoFrost system is covered 
in thick ice and can no 
longer be defrosted fully 
automatically.

To defrost the evaporator, remove the frozen 
food with the compartments, insulate well 
and store in a cool location.
Switch off the appliance and move it away 
from the wall. Leave the appliance door open.
After approx. 20 min. the condensation begins 
to run into the evaporation pan, 
at the rear of the appliance.
To prevent the evaporation pan 
from overflowing in this case, 
mop up the condensation with a sponge.
The evaporator is defrosted when the water 
stops running into the evaporation pan. Clean 
the interior. Switch the appliance 
back on again.
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Customer Service
Please contact Customer Service via 
www.lord.eu.
Please give Customer Service the 
product number (E-Nr.) and the 
production number (FD-Nr.) of the 
appliance.
This information can be found on the 
rating plate. Fig. *
To prevent unnecessary call-outs, please 
assist Customer Service by quoting the 
product and production numbers. This 
will save you additional costs.
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csObsahcsNávod na použití

Bezpečnostní 
a výstražné pokyny

Dříve než se spotřebič uvede 
do provozu
Přečtěte si pozorně návod 
k použití a montážní návod! 
Obsahují důležité informace 
o instalaci, použití a údržbě 
spotřebiče.
Výrobce neručí za to, 
nedodržujete-li pokyny 
a výstrahy v návodu na použití. 
Uschovejte všechny podklady 
pro pozdější použití nebo pro 
následujícího majitele.

Technické podrobnosti
Nebezpečí požáru
V trubkách chladicího 

okruhu proudí malé množství 
ekologicky vhodného, ale 
hořlavého chladiva (R600a). 
Nepoškozuje vrstvu ozónu a 
nepodporuje skleníkový efekt. 
Při úniku chladiva může dojít k 
poranění zraku nebo vzplanutí.

Při poškozeních
■ Otevřený oheň nebo zdroje 

zapálení musí být v 
dostatečné vzdálenosti od 
spotřebiče,

■ místnost několik minut dobře 
vyvětrejte,

■ vypněte spotřebič a vytáhněte 
síťovou zástrčku,

■ Informujte zákaznický servis.
Čím více je chladiva ve 
spotřebiči, tím větší musí být 
místnost, ve které spotřebič 
stojí. V příliš malých místnostech 
může při netěsnosti vzniknout 
hořlavá směs plynu a vzduchu. 
Pro 8 g chladiva musí být 
místnost velká nejméně 1 m³. 
Množství chladiva Vašeho 
spotřebiče je uvedeno na 
typovém štítku uvnitř spotřebiče.
Při instalaci spotřebiče dbejte na 
to, aby nedošlo k sevření nebo 
poškození síťové přípojky.
Bude-li síťový přívod tohoto 
spotřebiče poškozen, musí být 
vyměněn výrobcem, 
zákaznickým servisem nebo 
podobně kvalifikovanou osobou. 
Neodborné instalace a opravy 
mohou vážně ohrozit uživatele.
Opravy smí provádět pouze 
výrobce, zákaznický servis nebo 
podobně kvalifikovaná osoba.
Smí se používat pouze originální 
díly výrobce. Jenom u těchto 
dνlů výrobce zaručuje, že splňují 
požadavky na bezpečnost.
Nepoužívejte rozbočky, 
prodlužovací kabely nebo 
adaptéry.
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Nebezpečí požáru
Přenosné rozbočky nebo 

přenosné síťové díly se mohou 
přehřívat a způsobit požár.  
Za spotřebičem neumisťujte 
přenosné rozbočky nebo 
přenosné síťové díly.

Při použití
■ Nikdy nepoužívejte uvnitř 

spotřebiče elektrické přístroje 
(např. topná tělesa, elektrické 
výrobníky ledu atd.). 
Nebezpečí výbuchu!

■ Spotřebič nikdy neodmrazujte 
nebo nečistěte parním 
čističem! Pára se může dostat 
na elektrické komponenty a 
způsobit zkrat. Nebezpečí 
úrazu elektrickým proudem!

■ Kromě údajů výrobce 
neprovádějte žádná 
dodatečná opatření pro 
urychlení odmražení. 
Nebezpečí výbuchu!

■ Na odstranění jinovatky nebo 
vrstev ledu nepoužívejte 
žádné špičaté předměty nebo 
předměty s ostrými hranami. 
Můžete tím poškodit trubky 
chladiva.Vystřikující chladivo 
se může vznítit nebo vést k 
poranění očí. 

■ Neuchovávejte žádné výrobky 
s hořlavými hnacími plyny 
(např. spreje) a žádné 
výbušné látky. Nebezpečí 
výbuchu!

■ Sokly, zásuvky, dveře atd. 
nepoužívejte jako stupátko 
nebo k podepření.

■ K odmrazování a čistění 
vytáhněte síťovou zástrčku 
nebo vypněte pojistkový 
automat. Táhněte za síťovou 
zástrčku, nikoliv za připojovací 
kabel.

■ Vysoceprocentní alkohol 
skladujte jen těsně uzavřený a 
ve stojaté poloze.

■ Neznečistěte umělohmotné 
díly a těsnění dveří olejem 
nebo tukem. Umělohmotné 
díly a těsnění dveří se jinak 
stanou porézní.

■ Nezakrývejte nebo 
nepřistavujte větrací a 
odvětrávací otvory pro 
spotřebič.
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■ Vyhnutí se rizikům pro děti a 
ohrožené osoby:
V ohrožení jsou děti, osoby, 
které jsou fyzicky, mentálně 
nebo ve svém vnímání 
omezené a rovněž osoby, 
které nemají dostatek znalostí 
o bezpečné obsluze 
spotřebiče.
Zajistěte, aby děti a ohrožené 
osoby pochopily nebezpečí.
Osoba odpovědná za 
bezpečnost musí na děti a 
ohrožené osoby u spotřebiče 
dohlížet nebo je instruovat.
Nechejte přístroj používat 
pouze děti starší 8 let.
Při čistění a údržbě na děti 
dohlížejte.
Nikdy nedovolte dětem, aby si 
s přístrojem hrály.

■ Do mrazicího prostoru 
neukládejte žádné kapaliny v 
láhvích nebo plechovkách 
(zejména nápoje obsahující 
kyselinu uhličitou).Láhve a 
plechovky mohou explodovat!

■ Nikdy nedávejte zmrazené 
zboží okamžitě po vyndání z 
mrazicího prostoru do úst. 
Nebezpečí omrzlin!

■ Zabraňte delšímu kontaktu 
rukou se zmrazenými 
potravinami, ledem nebo 
trubkami odpařovače atd. 
Nebezpečí omrzlin!

Děti v domácnosti
■ Nepřenechávejte obal a jeho 

díly dětem. 
Nebezpečí udušení kartony 
a fóliemi!

■ Spotřebič není žádná hračka 
pro děti!

■ U spotřebiče s dveřním 
zámkem: 
Uschovejte klíč mimo dosah 
dětí!

Všeobecná ustanovení
Spotřebič je vhodný

■ ke chlazení a zmrazování 
potravin,

■ k výrobě ledu.
Tento spotřebič je určen pro 
použití v domácnosti a domácím 
prostředí.
Cirkulace chladiva je 
přezkoušena na těsnost.
Tento spotřebič odpovídá 
příslušným bezpečnostním 
ustanovením pro elektrické 
spotřebiče a je 
elektromagneticky snášenlivý.
Tento spotřebič je určen pro 
použití do maximální výšky nad 
mořem 2000 metrů.
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Pokyny k likvidaci

* Likvidace obalu
Obal chrání Váš spotřebič před 
poškozeními vzniklými při přepravě. 
Všechny použité materiály jsou 
ekologicky přijatelné a opětovně 
recyklovatelné. Podílejte se prosím 
s námi: zlikvidujte obal ekologicky 
nezávadně.
O aktuálních likvidačních možnostech 
se prosím informujte u Vašeho 
odborného prodejce nebo u obecní 
správy.

* Likvidace starého 
spotřebiče
Staré spotřebiče nejsou žádný bezcenný 
odpad! Zásluhou ekologické likvidace lze 
cenné suroviny znovu recyklovat.

m Varování

U vysloužilých spotřebičů
1. Vytáhněte síťovou zástrčku.
2. Uřízněte připojovací kabel a odstraňte 

jej společně se síťovou zástrčkou.
3. Nevytahujte odkládací plochy 

a zásuvky, můžete tím dětem usnadnit 
přístup do spotřebiče!

4. Nedovolte dětem, aby si hrály 
s vysloužilým spotřebičem. Nebezpečí 
udušení!

Chladničky obsahují chladivo a v izolaci 
plyny. Chladivo a plyny se musí odborně 
zlikvidovat. Nepoškoďte cirkulační 
potrubí chladiva až do odborného 
zlikvidování. 

Rozsah dodávky
Po vybalení zkontrolujte všechny díly na 
eventuální poškození vzniklá při 
přepravě.
Při reklamacích se obraťte na prodejce, 
u kterého jste spotřebič zakoupili nebo 
na náš zákaznický servis.
Dodávka se skládá z následujících dílů:
■ Volně stojící spotřebič
■ Vybavení (závislé na modelu)
■ Sáček s montážním materiálem
■ Návod na použití
■ Montážní návod
■ Servisní sešit
■ Příloha Záruka
■ Informace ke spotřebě energie 

a hlučnosti

Tento spotrebič je označený v 
súlade s európskou smernicou 
2012/19/EÚ o nakladaní s 
použitými elektrickými a 
elektronickými zariadeniami 
(waste electrical and electronic 
equipment - WEEE).
Táto smernica stanoví jednotný 
európsky (EU) rámec pre spätný 
odber a recyklovanie použitých 
zariadení.
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Místo instalace
Pro instalaci spotřebiče je vhodná suchá, 
větratelná místnost. Místo postavení 
nemá být vystaveno přímému 
slunečnímu záření a být v blízkosti 
tepelného zdroje jako je sporák, otopné 
těleso atd. Je-li postavení vedle 
tepelného zdroje nevyhnutelné, použijte 
vhodnou izolační desku nebo dodržujte 
následující minimální 
vzdálenosti k tepelnému zdroji:

■ K elektrickým a plynovým sporákům: 
3 cm.

■ K volně stojícím olejovým kamnům 
nebo kamnům na uhlí: 30 cm.

V místě instalace nesmí podlaha 
poklesnout, podlahu eventuálně vyztužte. 
Eventuální nerovnosti podlahy vyrovnejte 
pomocí podložek. 

Vzdálenost od zdi
Obrázek #
Spotřebič nevyžaduje žádný boční 
odstup od stěny. Zásobníky a odkládací 
plochy jsou přesto plně vytahovatelné. 

Dbejte na teplotu 
místnosti a větrání

Teplota místnosti
Spotřebič je dimenzován pro určitou 
klimatickou třídu. V závislosti 
na klimatické třídě lze spotřebič 
provozovat při následujících teplotách 
místnosti.
Klimatickou třídu najdete na typovém 
štítku, obrázek *.

Upozornění
Spotřebič je v rámci stanovených mezí 
pokojových teplot uvedené klimatické 
třídy plně funkční. Bude-li spotřebič 
klimatické třídy SN provozován při nižší 
teplotě místnosti, lze poškození 
spotřebiče až do teploty +5 °C vyloučit.

Větrání
Obrázek $
Vzduch na zadní stěně a bočních 
stěnách spotřebiče se ohřívá. Ohřátý 
vzduch musí mít možnost bez zábrany 
unikat. Jinak musí chladnička dodávat 
větší výkon. Zvyšuje to spotřebu 
elektrického proudu. Proto: Nikdy 
nezakrývejte nebo nezastavujte větrací 
a odvětrávací otvory spotřebiče!

Klimatická 
třída

Přípustná teplota místnosti

SN +10 °C až 32 °C
N +16 °C až 32 °C
ST +16 °C až 38 °C
T +16 °C až 43 °C
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Připojení spotřebiče
Po instalaci spotřebiče počkejte nejméně 
1 hodinu, než uvedete spotřebič 
do provozu. Během přepravy může dojít 
k tomu, že se olej obsažený 
v kompresoru dostane do chladicího 
systému.
Před prvním uvedením do provozu 
vyčistěte vnitřní prostor spotřebiče 
(viz kapitola “Čistění spotřebiče”).

Elektrické připojení
Síťová zásuvka se musí nacházet v 
blízkosti spotřebiče a být volně přístupná 
také po jeho instalaci.

m Varování

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Je-li délka síťové přípojky nedostačující, v 
žádném případě nepoužívejte rozbočky 
nebo prodlužovací kabely. Za účelem 
alternativy kontaktujte zákaznický servis.

Spotřebič odpovídá třídě ochrany I. 
Připojte spotřebič do předpisově 
nainstalované zásuvky s ochranným 
vodičem na střídavý proud 220–240 V/
50 Hz. Síťová zásuvka musí být jištěná 
10 až 16 A pojistkou.
U spotřebičů, které budou provozovány v 
neevropských zemích zkontrolujte, zda 
uvedené napětí a druh proudu souhlasí s 
hodnotami Vaší elektrické sítě. Tyto 
údaje najdete na typovém štítku, 
obrázek *.

m Varování

Spotřebič se v žádném případě nesmí 
připojit na zástrčkový elektronický šetřič 
energie.
Pro využití našich spotřebičů lze použít 
měniče synchronizované síťovým 
napětím a sinusové měniče napětí. 
Měniče synchronizované sítí se používají 
ve fotovoltaických zařízeních, která se 
připojují přímo na veřejnou elektrickou 
síť. Při řešení ostrovních systémů (např. 
na lodích nebo horských chatách), které 
nemají žádné přímé připojení na veřejnou 
elektrickou síť, se musí použít sinusové 
měniče napětí.
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Seznámení se 
se spotřebičem

Odklopte prosím poslední 
stránku s obrázky. Tento návod k použití 
platí pro více modelů.
Vybavení modelů se může měnit.
Odchylky u vyobrazení jsou možné.
Obrázek !

Ovládací prvky
Obrázek "

Zapnutí spotřebiče
Obrázek "

1. Připojte zástrčku do zásuvky.
2. Zazní výstražný akustický signál. 

Ukazatel teploty 3 bliká.
3. Stiskněte nastavovací tlačítko teploty 

1. Výstražný akustický signál 
se vypne.

Když mrazicí prostor dosáhne nastavené 
teploty, svítí ukazatel teploty 3.

Ze závodu jsou doporučena tato 
nastavení:
■ Chladicí prostor: střední nastavení
■ Mrazicí prostor: -18 °C
Choulostivé potraviny uložte do 
chladicího prostoru.

A Chladicí prostor
B Mrazicí prostor

1–4 Ovládací prvky
5 Odkládací plocha pro malé láhve
6 Odkládací plocha pro velké láhve
7 Osvětlení
8 Regulátor teploty
9 Zásobník na zeleninu
10 Zmrazovací podnos
11 Zásobník zmrazených potravin 

(malý) 

1 Nastavovací tlačítko teploty
S tímto tlačítkem se nastaví 
požadovaná teplota.

2 Indikace “super” (mrazicí 
prostor) 
Rozsvítí se tehdy, když je 
superzmrazování v provozu.

3 Indikace teploty mrazicího 
prostoru 
Čísla odpovídají nastaveným 
teplotám v mrazicím prostoru 
ve °C.

4 Ukazatel eco mode 
Zvýrazní se v případě zapnutého 
režimu eco.
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Pokyny k provozu
■ Po zapnutí to může trvat několik 

hodin, než jsou dosažené nastavené 
teploty.

■ Zásluhou plně automatického 
NoFrost systému zůstane mrazicí 
prostor bez ledu. Odmrazování již není 
nutné.

■ Čelní strany skříňky spotřebiče jsou 
částečně lehce ohřívány, což 
zabraňuje tvorbě kondenzační 
vody v oblasti těsnění dveří.

■ Nedají-li se dveře mrazicího prostoru 
okamžitě po zavření znovu otevřít, 
počkejte chvíli, než se vzniklý podtlak 
vyrovná.

Nastavení teploty

Chladicí prostor
Otočte regulátor teploty, obrázek !/8, 
na požadované nastavení.  
Doporučujeme nastavení na značce.
Změna nastavení provedená ve směru 
pohybu hodinových ručiček se projeví 
nižšími teplotami v chladicím prostoru.
Při teplotě místnosti nižší než 16 °C 
nastavte spotřebič o něco tepleji. Při 
teplotě místnosti vyšší než 32 °C 
nastavte spotřebič o něco chladněji.

Nastavení s velmi nízkou teplotou zvolte 
pouze dočasně při: 
■ častém otevírání dveří, 
■ vložení velkých množství potravin do 

chladicího prostoru.

Mrazicí prostor
Teplota je nastavitelná od -18 °C do -24 
°C.
Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty 1 
tolikrát, až je nastavena požadovaná 
teplota mrazicího prostoru. 
Naposledy nastavená hodnota se 
uloží.Nastavená teplota se zobrazí na 
ukazateli teploty 3.

eco
Pomocí funkce “eco” přepnete spotřebič 
do provozu šetřícího energii.

Spotřebič se automaticky nastaví na tyto 
teploty:
■ Mrazicí prostor: - 16 °C

Zapnutí funkce Eco
Stiskněte nastavovací tlačítko teploty 1 
tolikrát, až je zvýrazněn ukazatel “eco”.

Alarmové funkce
Obrázek "

Alarm dveří
Alarm dveří (trvalý tón) se zapne, jsou-li 
dveře spotřebiče otevřené déle než 
jednu minutu. Zavřením dveří 
se výstražný akustický signál opět vypne.
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Teplotní alarm
Teplotní alarm se zapne, když je v 
mrazicím prostoru příliš vysoká teplota a 
jsou ohrožené zmrazené potraviny.
Ukazatel teploty, obrázek "/3, bliká.

Bez nebezpečí pro zmrazené potraviny 
se alarm může zapnout:
■ při uvádění spotřebiče do provozu,
■ při vložení velkého množství čerstvých 

potravin,
■ při dlouho otevřených dveřích 

mrazicího prostoru.

Upozornění
Částečné rozmrazené nebo rozmrazené 
potraviny znovu nezmrazujte. Teprve 
po zpracování na hotový pokrm (vařený 
nebo pečený) je lze opětovně zmrazit.
Nevyužívejte již dále úplně max. dobu 
uložení.

Vypnutí alarmu 
Obrázek " 
Abyste výstražný akustický signál 
vypnuli, stiskněte nastavovací tlačítko 
teploty 1.

Užitný objem
Údaje k užitnému objemu naleznete 
na typovém štítku Vašeho spotřebiče. 
Obrázek *

Úplné využití mrazicího objemu
Abyste uložili maximální množství 
zmrazených potravin, můžete všechny 
zásobníky vyndat. Potraviny můžete 
ukládat na sebe přímo na odkládací 
plochu a dno mrazicího prostoru.

Upozornění
Zabraňte kontaktu mezi potravinami 
a zadní stěnou. Jinak se omezí cirkulace 
vzduchu.
Potraviny nebo obaly mohou pevně 
přimrznout na zadní stěnu.

Vyjmutí dílů vybavení
Vytáhněte zásobník zmrazených potravin 
až na doraz, vpředu jej nadzvedněte 
a vyndejte. Obrázek '

Chladicí prostor
Chladicí prostor je ideálním místem pro 
uložení masa, uzenin, ryb, mléčných 
výrobků, vajec, hotových pokrmů 
a pečiva.

Dodržujte při uložení
■ Ukládejte čerstvé, nepoškozené 

potraviny. Zůstane tak déle zachována 
kvalita a čerstvost.

■ U hotových výrobků a plněného zboží 
dbejte na datum minimální trvanlivosti 
nebo datum spotřeby uvedené 
výrobcem.

■ Aby se zachovalo aroma, barva 
a čerstvost, uspořádejte potraviny 
dobře zabalené nebo zakryté. Tím se 
zabrání přenosu chutí a zabarvení 
plastových dílů v chladicím prostoru.

■ Teplé pokrmy a nápoje nechte 
nejdříve vychladnout, potom je 
postavte do spotřebiče.

Upozornění
Neblokujte výstupní otvory vzduchu 
potravinami, abyste neomezili cirkulaci 
vzduchu. Potraviny, které budou uloženy 
v bezprostřední blízkosti výstupních 
otvorů vzduchu, mohou vlivem 
unikajícího studeného vzduchu zmrznout.
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Dbejte na chladicí zóny 
v chladicím prostoru
Vlivem cirkulace vzduchu vzniknou 
v chladicím prostoru rozdílně chladné 
zóny:

■ Nejchladnější zóna je v horní oblasti 
chladicího prostoru.

Upozornění
V nejchladnější zóně skladujte 
choulostivé potraviny (např. ryby, 
salám, maso).

■ Nejteplejší zóna je úplně dole 
na dveřích a v zásobníku na zeleninu. 

Upozornění
V nejteplejší zóně uložte např. tvrdý 
sýr a máslo. Sýr tak může dále 
rozvinout své aroma, máslo zůstane 
roztíratelné.

Zásobník na zeleninu
Obrázek !/9
Při vyšší vlhkosti vzduchu zůstane listová 
zelenina déle čerstvá. Zelenina a ovoce 
by se měly uchovávat při trochu nižší 
vlhkosti vzduchu.
Vlhkost vzduchu v zásobníku na zeleninu 
je závislá na množství uchovávaných 
potravin.

Upozornění
Příliš vysoká vlhkost vzduchu může 
vést k tvorbě kapající vody 
a tím k hnilobnému rozkladu.

Mrazicí prostor

Použití mrazicího prostoru
■ K uložení hlubocezmrazených 

potravin.
■ K výrobě ledových kostek.
■ Ke zmrazování potravin.

Upozornění
Dbejte na to, aby dveře mrazicího 
prostoru byly vždy zavřené! Při 
otevřených dveřích zmrazené potraviny 
rozmrznou a mrazicí prostor se silně 
pokryje námrazou. Kromě toho: Plýtvání 
energií vlivem vysoké spotřeby 
elektrického proudu!

Max. mrazicí kapacita
Údaje o max. mrazicí kapacitě 
za 24 hodin najdete na typovém štítku. 
Obrázek *

Předpoklady pro max. mrazicí 
kapacitu
■ Před vložením čerstvých potravin 

zapněte superzmrazování (viz kapitola 
Superzmrazování).

■ Vyndejte zásobníky; potraviny 
ukládejte na sebe přímo na odkládací 
plochu a dno mrazicího prostoru.

■ Větší množství potravin zmrazujte 
přednostně v nejhořejší přihrádce. 
Tam se zmrazí obzvláště rychle a tím 
také šetrně.
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Zmrazování a uložení

Nákup hlubocezmrazených 
pokrmů
■ Nesmí být poškozený obal
■ Dbejte na datum trvanlivosti.
■ Teplota v prodejním mrazicím pultu 

musí být -18 °C nebo nižší.
■ Hlubocezmrazené pokrmy přepravujte 

pokud možno v izolované tašce 
a rychle uložte do mrazicího prostoru.

Při uspořádání dodržujte
■ Větší množství potravin zmrazujte 

přednostně v nejhořejší přihrádce. 
Tam se zmrazí obzvláště rychle a tím 
také šetrně.

■ Položte potraviny celoplošně 
do přihrádek, případně zásobníků 
zmrazených potravin.

Upozornění
Již zmrazené potraviny se nesmí 
dotýkat čerstvě zmrazovaných 
potravin. Případně zmrazené potraviny 
přemístěte do jiných zásobníků 
zmrazených potravin.

Uložení zmrazeného zboží
Zasuňte zásobník zmrazených potravin 
až na doraz, abyste zajistili bezvadnou 
cirkulaci vzduchu.

Zmrazování čerstvých 
potravin
Ke zmrazování používejte pouze čerstvé 
a bezvadné potraviny.
Aby se pokud možno dobře uchovala 
nutriční hodnota, aroma a barva, měla by 
se zelenina před zmrazením blanžírovat. 
U baklažánů, paprik, cuket a chřestu 
není blanžírování nutné.
Literaturu o zmrazování a blanžírování 
najdete v knihkupectvích.

Upozornění
Již zmrazené potraviny se nesmí dotýkat 
zmrazovaných potravin.

■ Ke zmrazování jsou vhodné: 
Pekařské výrobky, ryby a mořské 
plody, maso, zvěřina a drůbež, 
zelenina, ovoce, bylinky, vejce bez 
skořápky, mléčné výrobky jako jsou 
sýry, máslo a tvaroh, hotové pokrmy 
a zbytky pokrmů jako jsou polévky, 
jídla z jednoho hrnce, tepelně 
upravované maso a ryby, pokrmy 
z brambor, nákypy a moučníky.

■ Ke zmrazování nejsou vhodné: 
Druhy zeleniny, které se obvykle 
konzumují syrové, jako jsou listové 
saláty nebo ředkvičky, vejce ve 
skořápce, hrozny, celá jablka, hrušky 
a broskve, natvrdo uvařená vejce, 
jogurt, sražené mléko, kyselá 
smetana, crème fraîche a majonéza.
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Zabalení zmrazených potravin
Potraviny neprodyšně zabalte, aby 
neztratily chuť nebo nevyschly.
1. Vložte potraviny do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Obal těsně uzavřete.
4. Napište na obal obsah a datum 

zmrazení.

Jako obal jsou vhodné:
Plastové fólie, hadicové fólie z 
polyetylénu, hliníkové fólie, mrazicí dózy. 
Tyto výrobky jsou k zakoupení v 
odborných prodejnách.

Jako obal nejsou vhodné:
Balicí papír, pergamenový papír, celofán, 
pytlíky na odpadky a použité plastové 
nákupní tašky.

K uzavření jsou vhodné:
Pryžové kroužky, umělohmotné sponky, 
vázací vlákna, lepicí pásky odolné proti 
chladu nebo pod.
Sáčky a hadicové fólie z polyetylénu 
můžete svařit fóliovým svařovacím 
přístrojem.

Trvanlivost zmrazených 
potravin
Trvanlivost je závislá na druhu potravin.

Při teplotě -18 °C:
■ Maso, salámy, hotová jídla, pečivo:

až 6 měsíců
■ Sýry, drůbež, maso:

až 8 měsíců
■ Ovoce, zelenina:

až 12 měsíců

Superzmrazování
Potraviny by se měly zmrazit pokud 
možno rychle až na jádro, aby zůstaly 
zachovány vitaminy, výživné hodnoty, 
vzhled a chuť.
Několik hodin před vložením čerstvých 
potravin zapněte superzmrazování, 
abyste zabránili nežádoucímu vzestupu 
teploty. 
Všeobecně stačí 4–6 hodin.
Spotřebič pracuje po zapnutí trvale, 
v mrazicím prostoru se dosáhne velmi 
nízké teploty.
Jestliže se má využít max. mrazicí 
kapacity, je nutno 24 hodin před 
vložením čerstvých potravin zapnout 
superzmrazování.
Menší množství potravin (do 2 kg) lze 
zmrazit bez superzmrazování.

Upozornění
Je-li zapnuto superzmrazování, může 
docházet ke zvýšenému provoznímu 
hluku.

Zapnutí a vypnutí
Obrázek "
Stiskněte nastavovací tlačítko teploty 1 
tolikrát, až ukazatel “super” 2 svítí.
Superzmrazování se automaticky vypne, 
nejpozději za cca 2½ dne.
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Rozmrazení 
zmrazených potravin
Podle způsobu a účelu použití lze volit 
mezi následujícími možnostmi:

■ při teplotě místnosti
■ v chladničce
■ v elektrické pečicí troubě, s/bez 

ventilátoru horkého vzduchu
■ v mikrovlnné troubě

m Pozor

Částečné rozmrazené nebo rozmrazené 
potraviny znovu nezmrazujte. Teprve 
po zpracování na hotový pokrm (vařený 
nebo pečený) je lze opětovně zmrazit.
Nevyužívejte plně max. doby skladování 
zmrazených potravin.

Vybavení
Odkládací plochy vnitřního prostoru 
a přihrádky ve dveřích můžete podle 
potřeby měnit: 

■ Táhněte odkládací plochu dopředu, 
spusťte ji a odklopte na stranu. 
Obrázek & 

■ Nadzvedněte a vyndejte přihrádku 
na dveřích. Obrázek %

Zvláštní vybavení
(není u všech modelů)

Přihrádka na máslo a sýry
Lehkým stisknutím uprostřed klapky 
přihrádky na máslo se přihrádka 
na máslo otevře.
Přihrádku k čistění dole 
nadzvedněte a vyndejte.

Chladicí akumulátor
Při výpadku elektrického proudu nebo 
poruše zpomaluje chladicí akumulátor 
ohřev uchovávaných zmrazených 
potravin. Nejdelší doby uložení 
se dosáhne tím, že položíte chladicí 
akumulátor na potraviny v nejhořejší 
přihrádce.
K přechodnému udržování chladu 
potravin, např. v chladicí tašce, lze 
chladicí akumulátor také vyndat.

Miska na led
Obrázek (

1. Naplňte misku na led do ¾ pitnou 
vodou a postavte ji do mrazicího 
prostoru.

2. Přimrznutou misku na led uvolňujte 
pouze pomocí tupého předmětu 
(rukojeť lžičky).

3. K uvolnění kostek ledu podržte misku 
na led krátce pod tekoucí vodou nebo 
led uvolněte lehkým zkroucením 
misky.

Snídaňový set
Obrázek )
Zásobníky snídaňového setu lze 
jednotlivě vyndat a naplnit.
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Indikační nálepka “OK”
(není u všech modelů)
Pomocí indikační nálepky “OK” můžete 
zkontrolovat, zda jsou v chladicí 
přihrádce dosaženy bezpečné teplotní 
rozsahy doporučené pro potraviny +4 °C 
nebo chladnější. Pokud indikační 
nálepka neukazuje “OK”, teplotu po 
krocích snižujte.

Upozornění
Po uvedení spotřebiče do provozu to 
může trvat až 12 hodin, než je dosaženo 
nastavené teploty.

Správné nastavení

Vypnutí a odstavení 
spotřebiče

Vypnutí spotřebiče
Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte 
pojistkový automat.
Chladicí stroj se vypne.

Odstavení spotřebiče
Nebudete-li spotřebič delší dobu 
používat:
1. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo 

vypněte pojistkový automat.
2. Vyčistěte spotřebič.
3. Dveře spotřebiče nechte otevřené.

Čistění spotřebiče
m Pozor

■ Nepoužívejte žádné čisticí prostředky 
a rozpouštědla obsahující písek, 
chloridy nebo kyseliny.

■ Nepoužívejte žádné abrazivní nebo 
drsné houby. 
Na kovovém povrchu může vzniknout 
koroze.

■ Nikdy nemyjte odkládací plochy 
a zásobníky v myčce nádobí.
Díly se mohou zdeformovat!

Mycí voda se nesmí dostat do těchto 
oblastí:
■ Ovládací prvky
■ Osvětlení
■ Větrací otvory
■ Otvory v dělicí desce

Postupujte následovně:
1. Vytáhněte síťovou zástrčku nebo 

vypněte pojistkový automat.
2. Vyndejte zmrazené potraviny a uložte 

je na chladném místě. Položte chladicí 
akumulátor (je-li přiložen) na potraviny.

3. Mycí voda se nesmí dostat do 
ovládacích prvků, osvětlení, větracích 
otvorů nebo otvorů dělicí desky!
Vyčistěte spotřebič měkkým hadříkem, 
vlažnou vodou a pH-neutrálním mycím 
prostředkem.

4. Těsnění dveří otřete pouze čistou 
vodou a potom je důkladně dosucha 
vytřete.

5. Po čistění: spotřebič znovu zapněte.
6. Znovu vložte zmrazené potraviny.
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Vybavení
K čistění se všechny variabilní díly 
spotřebiče nechají vyndat.

Vyndání odkládací plochy ve dveřích
Obrázek %
Nadzvedněte a vyndejte odkládání. 

Vyndání skleněných odkládacích ploch
Táhněte skleněné odkládací plochy 
směrem dopředu a vyndejte je.

Vyndání zásobníku
Obrázek '
Vytáhněte zásobník až k dorazu, vpředu 
jej nadzvedněte a vyndejte.

Vyndání zásobníku zmrazených 
potravin
Obrázek '
Vytáhněte zásobník zmrazených potravin 
až na doraz, vpředu jej nadzvedněte 
a vyndejte.

Osvětlení (diody LED)
Váš spotřebič je vybaven osvětlením 
diodami LED, nevyžadujícím údržbu.
Opravy tohoto osvětlení smí provádět 
pouze zákaznický servis nebo 
autorizovaní odborníci.

Šetření energie
■ Spotřebič postavte v suché, větrané 

místnosti! Neměl by být 
umístěn v přímém slunečním záření 
nebo v blízkosti tepelného zdroje 
(např. otopné těleso, kamna).
Použijte případně izolační desku.

■ Teplé potraviny a nápoje nechejte 
nejdříve vychladnout, potom 
je postavte do spotřebiče.

■ Zmrazené zboží položte k rozmrazení 
do chladicího prostoru a využijte jeho 
chladu ke chlazení potravin.

■ Otevírejte spotřebič pokud možno 
co nejkratší dobu.

■ Pro dosažení nejnižší spotřeby: 
Zajistěte postranní odstup od zdi.

■ Uspořádání dílů vybavení nemá žádný 
vliv na spotřebu energie spotřebiče.
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Provozní hluky

Úplně normální hluky
Upozornění
Je-li zapnuto superzmrazování, může 
docházet ke zvýšenému provoznímu 
hluku.

Bručení
Běží motory (např. chladicí agregáty, 
ventilátor).

Bublavé, bzučivé nebo klokotavé hluky
Chladivo protéká trubkami.

Cvaknutí
Zapnutí/vypnutí motoru, spínače nebo 
magnetických ventilů.

Prasknutí
Provádí se automatické odmrazování. 

Zabránění hlučnosti
Spotřebič nestojí vodorovně
Postavte prosím spotřebič pomocí 
vodováhy vodorovně. Použijte k tomu 
šroubovací nohy nebo jej trochu 
podložte.

Spotřebič “stojí na”
Odsuňte spotřebič od přistaveného 
nábytku nebo spotřebičů.

Zásobníky nebo odkládací plochy se 
viklají nebo jsou vzpříčené
Zkontrolujte prosím vyjímatelné díly 
a eventuálně je znovu nasaďte.

Láhve nebo nádoby se dotýkají
Odsuňte prosím láhve nebo nádoby 
lehce od sebe.
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Odstranění malých poruch vlastními silami
Dříve než zavoláte zákaznický servis:
Zkontrolujte, zda na základě následujících pokynů nemůžete poruchu odstranit sami.
Náklady za poradenství zákaznickým servisem musíte převzít sami – také během 
záruční doby.

Porucha Možná příčina Odstranění

Teplota se značně liší 
od nastavení.

V některých případech stačí, když spotřebič 
na 5 minut vypnete.
Je-li teplota příliš vysoká, zkontrolujte 
po několika hodinách, zda došlo k aproximaci 
teploty.
Je-li teplota příliš nízká, zkontrolujte druhý den 
teplotu ještě jednou.

Zazní výstražný akustický 
signál.
Bliká ukazatel teploty. 
Obrázek "/3

Žádná porucha - v mrazicím 
prostoru je příliš vysoká 
teplota!
Nebezpečí pro zmrazené 
potraviny.

K vypnutí výstražného akustického signálu 
stiskněte nastavovací tlačítko teploty 
obrázek "/1. 

Spotřebič je otevřený. Zavřete spotřebič.

Jsou zakryté větrací a 
odvětrávací otvory.

Zajistěte větrání a odvětrávání.

Ke zmrazování bylo 
jednorázově vloženo příliš 
mnoho potravin.

Nepřekračujte max. mrazicí kapacitu.

Po odstranění poruchy přestane ukazatel 
teploty blikat.

Teplota v mrazicím prostoru 
je příliš vysoká.

Časté otevření spotřebiče. Spotřebič zbytečně neotvírejte.

Jsou zakryté větrací 
a odvětrávací otvory.

Odstraňte překážky.

Zmrazení většího množství 
čerstvých potravin.

Nepřekračujte max. mrazicí kapacitu.
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Porucha Možná příčina Odstranění

Nefunguje osvětlení. Osvětlení diodami LED je 
vadné.

Viz kapitola “Osvětlení (diody LED)”.

Spotřebič byl příliš dlouho 
otevřen.
Osvětlení se po cca 
10 minutách vypne.

Po zavření a otevření spotřebiče je osvětlení 
znovu zapnuto.

Redukovaná svítivost 
ovládacích prvků.

Nebyl-li spotřebič nějakou 
dobu obsluhován, přejde 
indikace ovládacího panelu 
na režim šetření energie.

Jakmile je spotřebič opět používán, např. 
při otevření dveří, přepne se indikace opět 
na normální osvětlení.

Nesvítí žádná indikace. Výpadek elektrického 
proudu; zareagovala 
pojistka; síťová zástrčka není 
pevně zastrčená.

Připojte síťovou zástrčku. Zkontrolujte, zda 
je k dispozici elektrický proud, přezkoušejte 
pojistku.

Spotřebič nechladí, svítí 
ukazatel teploty a osvětlení.

Je zapnutý předváděcí režim. Držte po dobu 5 sekund stisknuté tlačítko pro 
nastavení teploty, obrázek "/1, až zazní 
potvrzovací signál.
Vypněte a opět zapněte spotřebič a 
zkontrolujte, zda Váš spotřebič chladí.

Dveře mrazicího prostoru 
byly delší dobu otevřené; 
teplota nebude dosažená.

Odpařovač (chladicí 
zařízení) v NoFrost systému 
je silně pokryt ledem, 
že se plně automaticky 
neodmrazí.

K odmrazení odpařovače vyndejte zmrazené 
potraviny se zásuvkami a uložte je dobře 
izolované na chladném místě.
Vypněte spotřebič a odsuňte jej od stěny. 
Nechejte dveře spotřebiče otevřené.
Po cca 20 minutách začne do odpařovací 
misky na zadní straně spotřebiče přitékat 
zkondenzovaná voda.
Abyste v tomto případě zabránili přetečení 
odpařovací misky, odsajte zkondenzovanou 
vodu houbou.
Nepřitéká-li už do odpařovací misky žádná 
voda, je odpařovač odmrazený. Vyčistěte 
vnitřní prostor. Uveďte spotřebič opět 
do provozu.
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Zákaznický servis
Kontaktujte zákaznický servis na adrese 
www.lord.eu.
Uveďte zákaznickému servisu číslo 
výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.) 
spotřebiče.
Tyto údaje najdete na typovém štítku. 
Obrázek *
Uvedením čísla výrobku a výrobního 
čísla nám pomůžete zabránit zbytečným 
výjezdům. Ušetříte s tím spojené vyšší 
náklady.
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skObsahskNávod na obsluhu

Bezpečnostné 
a varovné pokyny

Skôr ako uvediete spotrebič 
do prevádzky
Prečítajte si, prosím, pozorne 
návod na obsluhu a montáž! 
Obsahujú dôležité informácie o 
inštalácii, použití a údržbe 
spotrebiča.
Výrobca neručí, ak 
nerešpektujete pokyny 
a varovania v návode na 
použitie. Všetky podklady 
starostlivo uschovajte pre ďalšie 
použitie alebo prípadného 
ďalšieho majiteľa.

Technická bezpečnosť
Nebezpečenstvo požiaru
V trúbkach chladiaceho 

okruhu tečie v menšej miere 
ekologický ale horľavý chladiaci 
prostriedok (R600a). 
Nepoškodzuje ozónovú vrstvu a 
nezvyšuje skleníkový efekt. 
Vystrekujúci chladiaci 
prostriedok môže poraniť oči 
alebo sa môže vznietiť.

Pri poškodení
■ Otvorený oheň alebo zdroje 

možného vznietenia nesmú 
byť v blízkosti spotrebiča,

■ miestnosť niekoľko minút 
dobre vetrajte,

■ vypnite spotrebič a vytiahnite 
sieťovú zástrčku,

■ informujte zákaznícky servis.
Čím viac chladiaceho 
prostriedku je v spotrebiči, tým 
väčšia musí byť miestnosť, 
v ktorej je spotrebič umiestnený. 
Vo veľmi malej miestnosti môže 
pri netesnosti vzniknúť horľavá 
zmes plynu a vzduchu. 
Na 8 g chladiaceho prostriedku 
musí byť priestor najmenej 1 m³. 
Množstvo chladiaceho 
prostriedku Vášho spotrebiča 
je uvedené na typovom štítku 
vo vnútri spotrebiča.
Pri inštalácii spotrebiča sa 
uistite, že napájací kábel nie je 
zaseknutý alebo poškodený.
Ak sa napájací kábel tohto 
spotrebiča poškodí, musí byť 
vymenený výrobcom, 
zákazníckym servisom alebo 
podobne kvalifikovanou osobou. 
V dôsledku neodborných 
inštalácií a opráv môže byť 
používateľ vystavený veľkému 
nebezpečenstvu.
Opravy smú vykonávať len 
výrobca, zákaznícky servis alebo 
podobne kvalifikovaná osoba.
Smú sa používať len originálne 
diely výrobcu. Len u týchto 
dielov výrobca zaručuje, že 
splňujú požiadavky na 
bezpečnosť.
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Nepoužívajte žiadne 
viacnásobné zásuvky, 
predlžovacie káble ani adaptéry.

Nebezpečenstvo požiaru
Prenosné viacnásobné 

zásuvky alebo prenosné sieťové 
diely sa môžu prehriať a 
spôsobiť požiar.  
Neumiestňujte prenosné 
viacnásobné zásuvky alebo 
prenosné sieťové diely za 
spotrebič.

Pri používaní
■ Nikdy nepoužívajte vnútri 

chladničky elektrické 
spotrebiče (napr. výhrevné 
telesá, elektrické výrobníky 
ľadu atď.). Nebezpečenstvo 
výbuchu!

■ Na odmrazovanie alebo 
čistenie spotrebiča nikdy 
nepoužívajte parný čistič! Para 
sa môže dostať na elektrické 
časti a spôsobiť skrat. 
Nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom!

■ Nezavádzajte opatrenia 
odlišujúce sa od odporúčaní 
výrobcu, aby ste urýchlili 
rozmrazovanie. 
Nebezpečenstvo výbuchu!

■ Vrstvy námrazy a ľadu 
neodstraňujte špicatými alebo 
ostrými predmetmi. Mohli by 
ste tak poškodiť rúrky pre 
chladiaci 
prostriedok.Vystrekujúci 
chladiaci prostriedok sa môže 
vznietiť alebo spôsobiť 
poranenie očí. 

■ V spotrebiči neskladujte 
výrobky obsahujúce horľavé 
hnacie plyny (napr. spreje) ani 
žiadne výbušné látky. 
Nebezpečenstvo výbuchu!

■ Podstavec, zásuvky, dvere 
atď. nepoužívajte ako stúpadlo 
a ani na podopieranie.

■ Pri odmrazovaní a čistení 
vytiahnite sieťovú zástrčku 
alebo vypnite poistku. Ťahajte 
za sieťovú zástrčku, nikdy nie 
za napájací kábel.

■ Vysokopercentný alkohol 
skladujte len nastojato a tesne 
uzavretý.

■ Časti z umelej hmoty a 
tesnenia dverí neznečisťujte 
olejom alebo tukom. Časti z 
umelej hmoty a tesnenia dverí 
by sa mohli stať poréznymi.

■ Nikdy nezakrývajte ani 
neblokujte otvory prívodu a 
odvodu vzduchu spotrebiča.
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■ Zabránenie vzniku rizík pre 
deti a ohrozené osoby:
Ohrozené sú deti a osoby, 
ktoré majú obmedzené 
fyzické, psychické alebo 
senzorické schopnosti, 
rovnako ako osoby, ktoré 
nemajú dostatočné vedomosti 
o bezpečnej prevádzke 
spotrebiča.
Ubezpečte sa, že deti a 
ohrozené, osoby porozumeli 
nebezpečenstvám.
Osoba zodpovedná za ich 
bezpečnosť musí deťom a 
ohrozeným osobám poskytnúť 
dohľad a poučiť ich o 
používaní spotrebiča.
Tento spotrebič môžu 
používať len deti staršie ako 8 
rokov.
Pri čistení a údržbe 
dohliadajte na deti.
Nikdy nedovoľte deťom, aby 
sa so spotrebičom hrali.

■ Do mraziaceho priestoru, 
neukladajte kvapaliny vo 
fľašiach a plechovkách 
(hlavne nápoje obsahujúce 
oxid uhličitý).Fľaše a 
plechovky môžu prasknúť!

■ Zmrazené potraviny nikdy 
nevkladajte do úst hneď po 
vybratí z mraziaceho priestoru. 
Nebezpečenstvo omrzlín!

■ Vyhýbajte sa dlhšiemu 
kontaktu rúk so zmrazenými 
potravinami, ľadom alebo 
rúrkami výparníka atď. 
Nebezpečenstvo omrzlín!

Deti v domácnosti
■ Obal a jeho časti 

neponechávajte deťom. 
Nebezpečenstvo zadusenia 
skladanými kartónmi a fóliami!

■ Spotrebič nie je hračka pre 
deti!

■ Pri spotrebičoch so zámkom:  
Uschovajte kľúč mimo dosah 
detí!

Všeobecné ustanovenia
Spotrebič je vhodný

■ na chladenie a zmrazovanie 
potravín,

■ na prípravu ľadu.
Tento spotrebič je určený 
pre použitie v domácnosti 
a domáckom prostredí.
Obeh chladiaceho prostriedku 
je preskúšaný na tesnosť.
Tento spotrebič zodpovedá 
príslušným bezpečnostným 
ustanoveniam pre elektrické 
spotrebiče a je odrušený.
Tento spotrebič je určený na 
použitie maximálne do výšky 2 
000 metrov nad morom.
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Pokyny k likvidácii

* Likvidácia obalu
Obal chráni Váš spotrebič pred 
poškodením pri preprave. Všetky použité 
materiály sú ekologické a opäť 
použiteľné. Prosím pomôžte taktiež: 
likvidujte obalové materiály ekologickým 
spôsobom.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie 
sa prosím informujte u Vášho odborného 
predajcu alebo na miestnom úrade.

* Likvidácia starého 
spotrebiča
Staré spotrebiče nie sú bezcenným 
odpadom! Ekologickou likvidáciou môžu 
byť cenné suroviny znovu využité.

m Varovanie

Ak spotrebič doslúžil
1. Vytiahnite sieťovú zástrčku.
2. Prestrihnite a odstráňte pripojovací 

kábel so sieťovou zástrčkou.
3. Nevyťahujte odkladacie plochy 

a zásuvky, môžete tým deťom uľahčiť 
prístup do spotrebiča!

4. Nedovoľte deťom hrať sa s vyslúžilým 
spotrebičom. Nebezpečenstvo 
udusenia!

Chladničky obsahujú chladiace 
prostriedky a izolačné plyny. Chladiace 
prostriedky a plyny je nevyhnutné 
odstrániť odborne. Až do vykonania 
odbornej likvidácie nepoškoďte rúrky 
obehového systému chladiaceho 
prostriedku. 

Rozsah dodávky
Po vybalení skontrolujte všetky diely na 
eventuálne poškodenia vzniknuté pri 
preprave.
Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, 
u ktorého ste spotrebič zakúpili alebo na 
náš zákaznícky servis.
Dodávka sa skladá z nasledujúcich 
dielov:
■ Voľne stojací spotrebič
■ Vybavenie (závislé od modelu)
■ Vrecko s montážnym materiálom
■ Návod na obsluhu
■ Návod na montáž
■ Servisný zošit
■ Príloha Záruka
■ Informácie ku spotrebe energie 

a hlučnosti

Tento spotrebič je označený v 
súlade s európskou smernicou 
2012/19/EÚ o nakladaní s 
použitými elektrickými a 
elektronickými zariadeniami 
(waste electrical and electronic 
equipment - WEEE).
Táto smernica stanoví jednotný 
európsky (EU) rámec pre spätný 
odber a recyklovanie použitých 
zariadení.
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Postavenie spotrebiča
Na postavenie spotrebiča je vhodná 
suchá, dobre vetraná miestnosť. Miesto, 
kde bude spotrebič umiestnený, by 
nemalo byť vystavené priamemu 
slnečnému žiareniu a spotrebič by nemal 
stáť v blízkosti tepelného zdroja ako 
sporák, výhrevné telesá atď. Ak sa nie je 
možné vyhnúť umiestneniu vedľa 
tepelného zdroja, použite nejakú vhodnú 
izolačnú dosku, alebo dodržujte 
nasledujúce minimálne vzdialenosti 
od tepelného zdroja:

■ K elektrickým a plynovým 
sporákom: 3 cm.

■ Od olejových alebo uhoľných 
sporákov: 30 cm.

V mieste inštalácie nesmie podlaha 
poklesnúť, podlahu eventuálne vystužte. 
Eventuálne nerovnosti podlahy 
vyrovnajte pomocou podložiek. 

Vzdialenosť od steny
Obrázok #
Spotrebič nepotrebuje žiadnu bočnú 
vzdialenosť od steny. Zásobníky a 
odkladacie plochy sú napriek tomu plne 
vyťahovateľné. 

Dbajte na teplotu 
miestnosti a vetranie

Teplota miestnosti
Spotrebič je dimenzovaný pre určitú 
klimatickú triedu. V závislosti 
na klimatickej triede môže byť spotrebič 
prevádzkovaný pri nasledujúcich 
teplotách miestnosti:
Klimatickú triedu nájdete na typovom 
štítku, obrázok *.

Upozornenie
Spotrebič je v rámci stanovených hraníc 
izbových teplôt uvedenej klimatickej 
triedy plne funkčný. Ak bude spotrebič 
klimatickej triedy SN prevádzkovaný pri 
nižšej teplote miestnosti, možno 
poškodenia spotrebiča až do teploty 
+5 °C vylúčiť.

Vetranie
Obrázok $
Vzduch na zadnej stene a bočných 
stenách spotrebiča sa ohrieva. Ohriaty 
vzduch musí bez zábran odchádzať. Inak 
musí chladiaci agregát zvýšiť výkon. To 
vedie k vyššej spotrebe elektrického 
prúdu. Preto: Nikdy nezakrývajte 
ani nezastavujte otvory prívodu a odvodu 
vzduchu!

Klimatická 
trieda

Prípustná teplota miestnosti

SN +10 °C až 32 °C
N +16 °C až 32 °C
ST +16 °C až 38 °C
T +16 °C až 43 °C
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Pripojenie spotrebiča
Po inštalácii spotrebiča na miesto 
minimálne 1 hodinu počkajte, skôr ako 
uvediete spotrebič do prevádzky. Počas 
prepravy môže dôjsť k tomu, že sa olej 
z kompresora dostane do chladiaceho 
systému.
Pred prvým uvedením do prevádzky 
vyčistite vnútorný priestor spotrebiča, 
pozri „Čistenie spotrebiča”.

Elektrické pripojenie
Sieťová zásuvka musí byť umiestnená v 
blízkosti spotrebiča a musí byť prístupná 
aj po jeho inštalácii.

m Varovanie

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým 
prúdom!
Ak nie je dĺžka pripájacieho sieťového 
kábla dostatočná, v žiadnom prípade 
nepoužívajte viacnásobné zásuvky ani 
predlžovacie káble. V takomto prípade 
sa informujte o možnostiach v 
zákazníckom servise.

Spotrebič zodpovedá triede ochrany I. 
Spotrebič pripojte na striedavý prúd s 
napätím 220 – 240 V/50 Hz cez 
predpisovo nainštalovanú zásuvku s 
ochranným vodičom. Zásuvka musí byť 
istená poistkou 10 A až 16 A.
Pri spotrebičoch, ktoré sú 
prevádzkované v mimoeurópskych 
krajinách, je potrebné skontrolovať, či sú 
uvádzané napätie a druh prúdu totožné s 
hodnotami vašej elektrickej siete. Tieto 
údaje nájdete na typovom štítku, 
obrázok *.

m Varovanie

V žiadnom prípade sa spotrebič nesmie 
pripájať do úsporných elektronických 
zásuviek.
Pre využitie našich spotrebičov je možné 
použiť meniče synchronizované sieťovým 
napätím a sínusové meniče napätia. 
Meniče synchronizované sieťovým 
napätím sa používajú vo fotovoltaických 
zariadeniach, ktoré sa pripájajú priamo 
na verejnú elektrickú sieť. Pri rešení 
ostrovných systémov (napr. na lodiach 
alebo horských chatách), ktoré nemajú 
žiadne priame pripojenie na verejnú 
elektrickú sieť, sa musia použiť sínusové 
meniče napätia.

Zoznámenie sa so 
spotrebičom

Odklopte, prosím, poslednú stranu 
s obrázkami. Tento návod na použitie 
platí pre viac modelov.
Vybavenie modelov sa môže meniť.
Pri obrázkoch sú možné odchýlky.
Obrázok !

A Chladiaci priestor
B Mraziaci priestor

1–4  Ovládacie prvky
5 Odkladacia priehradka pre malé 

fľaše
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Ovládacie prvky
Obrázok " 

Zapnutie spotrebiča
Obrázok "

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Zaznie varovný signál. Indikácia 

teploty 3 bliká.
3. Stlačte nastavovacie tlačidlo teploty 1. 

Varovný signál sa vypne.

Ak je nastavená teplota mraziaceho 
priestoru dosiahnutá, svieti indikácia 
teploty 3.

Z výroby sú odporúčané nasledujúce 
nastavenia:
■ Chladiaci priestor: stredné nastavenie
■ Mraziaci priestor: -18 °C
Chúlostivé potraviny uložte do 
chladiaceho priestoru.

Upozornenia pre prevádzku
■ Po zapnutí môže trvať niekoľko hodín, 

až kým nie sú dosiahnuté nastavené 
teploty.

■ Zásluhou plne automatického 
NoFrost systému zostane mraziaci 
priestor bez ľadu. Odmrazovanie už 
nie ďalej je potrebné.

■ Predné steny plášťa spotrebiča sú 
čiastočne ľahko vyhrievané, to 
zabraňuje tvorbe kvapiek vody 
v oblasti tesnenia dverí.

■ Ak sa nedajú dvere mraziaceho 
priestoru okamžite po zatvorení znovu 
otvoriť, počkajte chvíľu, až dôjde 
k vyrovnaniu vzniknutého podtlaku.

6 Odkladacia priehradka pre veľké 
fľaše

7 Osvetlenie
8 Regulátor teploty
9 Nádoba na zeleninu
10 Mraziaca doska
11 Zásobník zmrazených potravín 

(malý) 

1 Tlačidlo pre nastavenie teploty
Pomocou tohto tlačidla sa nastaví 
požadovaná teplota.

2 Indikácia Super (mraziaci 
priestor) 
Svieti vtedy, ak je 
superzmrazovanie v prevádzke.

3 Zobrazenie teploty mraziaceho 
priestoru 
Číslice zodpovedajú nastavenej 
teplote mraziaceho priestoru 
v °C.

4 Indikácia eco mode 
Zvýrazní sa, ak je zapnutý režim 
eco.
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Nastavenie teploty

Chladiaci priestor
Otočte regulátor teploty, obrázok !/8, 
na požadované nastavenie.  
Odporúčame nastavenie na označenie.
Zmena nastavenia vykonaná v smere 
pohybu hodinových ručičiek má za 
následok nižšie teploty v chladiacom 
priestore.
Pri izbovej teplote pod 16 °C nastavte 
spotrebič trocha teplejšie. Pri izbovej 
teplote nad 32 °C nastavte spotrebič 
trocha chladnejšie.

Nastavenie s veľmi nízkou teplotou zvoľte 
len prechodne pri: 
■ častejšom otváraní dverí, 
■ vkladaní väčšieho množstva potravín 

do chladiaceho priestoru.

Mraziaci priestor
Teplota je nastaviteľná od -18 °C do 
-24 °C.
Stláčajte tlačidlo pre nastavenie teploty 1 
tak často, kým sa v mraziacom priestore 
nenastaví požadovaná teplota. 
Naposledy nastavená hodnota sa uloží. 
Nastavená teplota sa zobrazuje na 
indikácii teploty 3.

„eco”
Pomocou funkcie „eco” prepnete 
spotrebič do úspornej prevádzky.

Spotrebič sa automaticky nastaví na 
nasledujúce teploty:
■ Mraziaci priestor: -16 °C

Zapnutie funkcie Eco
Stláčajte tlačidlo pre nastavenie teploty 1 
tak často, až bude zvýraznená indikácia 
„eco”.

Alarmové funkcie
Obrázok "

Alarm dverí
Alarm dverí (trvalý tón) sa zapne, ak sú 
dvere spotřebiča otvorené dlhšie ako 
jednu minútu. Zatvorením dverí sa 
výstražný zvuk zas vypne.

Teplotný alarm
Teplotný alarm sa zapne vtedy, ak je v 
mraziacom priestore príliš vysoká 
teplota, takže sú zmrazené potraviny 
ohrozené.
Indikácia teploty, obrázok "/3, bliká.

Bez nebezpečenstva pre zmrazené 
potraviny sa môže alarm zapnúť:
■ pri uvedení spotrebiča do prevádzky,
■ pri vkladaní veľkého množstva 

čerstvých potravín,
■ ak sú dvere mraziaceho priestoru 

otvorené veľmi dlhú dobu.
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Upozornenie
Rozmrazené alebo čiastočne 
rozmrazené potraviny už nezmrazujte. Až 
po spracovaní na hotový pokrm (varený 
alebo pečený) je možné potravinu opäť 
zmraziť.
Maximálnu dobu skladovania už plne 
nevyužívajte.

Vypnutie alarmu 
Obrázok " 
Na vypnutie varovného signálu stlačte 
nastavovacie tlačidlo teploty 1.

Užitočný obsah
Údaje o užitočnom obsahu nájdete 
na typovom štítku vo Vašom spotrebiči. 
Obrázok *

Úplne využitie mraziaceho 
objemu
Na uloženie maximálneho množstva 
zmrazených potravín je možné vybrať 
všetky zásobníky. Potraviny je potom 
možné ukladať na seba priamo na 
odkladaciu plochu a na dno mraziaceho 
priestoru.

Upozornenie
Zabráňte kontaktu medzi potravinami a 
zadnou stenou. V opačnom prípade sa 
obmedzí cirkulácia vzduchu.
Potraviny alebo obaly môžu pevne 
primrznúť na zadnú stenu.

Vybranie dielov vybavenia
Vysuňte zásobník zmrazených potravín 
až na doraz, vpredu ho nadvihnite 
a vyberte. Obrázok '

Chladiaci priestor
Chladiaci priestor je ideálnym miestom 
pre uloženie mäsa, údenín, rýb, 
mliečnych výrobkov, vajec, hotových 
pokrmov a pečiva.

Dodržiavajte pri uložení
■ Ukladajte čerstvé, nepoškodené 

potraviny. Zostane tak dlhšie 
zachovaná kvalita a čerstvosť.

■ U hotových výrobkov a plneného 
tovaru dbajte na dátum minimálnej 
trvanlivosti alebo dátum spotreby 
uvedený výrobcom.

■ Aby sa zachovala aróma, farba 
a čerstvosť, usporiadajte potraviny 
dobre zabalené alebo zakryté. Tým sa 
zabráni prenosu chutí a zafarbeniu 
dielov z umelej hmoty v chladiacom 
priestore.

■ Teplé pokrmy a nápoje nechajte 
najskôr vychladnúť, až potom ich 
uložte do spotrebiča.

Upozornenie
Nezahradzujte potravinami výstupné 
otvory vzduchu v chladiacom priestore, 
aby ste nezhoršovali cirkuláciu vzduchu. 
Potraviny, ktoré budú uložené 
v bezprostrednej blízkosti výstupných 
otvorov vzduchu, môžu vplyvom 
unikajúceho studeného vzduchu 
zmrznúť.
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Dbajte na zóny chladu 
v chladiacom priestore
Vplyvom cirkulácie vzduchu vznikajú 
v chladiacom priestore rôzne chladné 
zóny:

■ Najchladnejšia zóna je v hornej časti 
chladiaceho priestoru.

Upozornenie
V najchladnejšej zóne skladujte 
chúlostivé potraviny (napr. ryby, 
údeniny, mäso).

■ Najteplejšia zóna je vo dverách úplne 
dole a v nádobe na zeleninu. 

Upozornenie
V najteplejšej zóne skladujte napr. 
tvrdé syry a maslo. Syr tak môže ďalej 
rozvinúť svoju arómu, maslo zostane 
roztierateľné.

Nádoba na zeleninu
Obrázok !/9
Pri vyššej vlhkosti vzduchu ostane listová 
zelenina dlhšiu dobu čerstvá. Zelenina 
a ovocie by sa mali uchovávať pri trocha 
nižšej vlhkosti vzduchu.
Vlhkosť vzduchu v nádobe na zeleninu je 
závislá na množstve uložených potravín.

Upozornenie
Príliš vysoká vlhkosť vzduchu môže viesť 
k tvorbe kvapiek vod a tým k hnilobnému 
rozkladu.

Mraziaci priestor

Mraziaci priestor používajte
■ Na skladovanie hlboko zmrazených 

potravín.
■ Na výrobu ľadových kociek.
■ Na zmrazovanie potravín.

Upozornenie
Dbajte na to, aby boli dvere mraziaci 
priestor vždy zatvorené! Pri otvorených 
dverách sa zmrazené potraviny 
rozmrazujú. Mraziaci priestor sa výrazne 
zaľadňuje. Okrem toho: dochádza 
k plytvaniu energie v dôsledku vysokej 
spotreby elektrického prúdu!

Max. mraziaca kapacita
Údaje o max. mraziacej kapacite 
za 24 hodín nájdete na typovom štítku. 
Obrázok *

Predpoklady pre max. 
mraziacu kapacitu
■ Pred vložením čerstvých potravín 

zapnite superzmrazovanie (pozri 
kapitolu Superzmrazovanie).

■ Vyberte zásobníky; potraviny ukladajte 
na seba priamo na odkladaciu plochu 
a na dno mraziaceho priestoru.

■ Väčšie množstvá potravín zmrazujte 
prednostne v najvrchnejšej 
priehradke. Tam budú zmrazené 
obzvlášť rýchlo a tým taktiež šetrne.
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Zmrazovanie 
a skladovanie potravín

Nákup hlboko zmrazených 
potravín
■ Obal nesmie byť poškodený.
■ Dodržujte dátum spotreby.
■ Teplota v mraziacom pulte v predajni 

musí byť -18 °C alebo nižšia.
■ Zmrazené potraviny prenášajte podľa 

možnosti v chladiacej taške a rýchlo 
ich doma uložte do mraziaceho 
priestoru.

Pri ukladaní dodržujte
■ Väčšie množstvá potravín zmrazujte 

prednostne v najvrchnejšej 
priehradke. Tam budú zmrazené 
obzvlášť rýchlo a tým taktiež šetrne.

■ Rozložte potraviny celoplošne do 
priehradiek resp. do zásobníkov 
zmrazených potravín.

Upozornenie
Už zmrazené potraviny sa nesmú 
dostať do kontaktu s čerstvo 
zmrazovanými potravinami. V prípade 
potreby zmrazené potraviny 
preukladajte do iných zásobníkov 
zmrazených potravín.

Uloženie zmrazených potravín
Zasuňte zásobník zmrazených potravín 
až na doraz, aby ste zaistili bezchybnú 
cirkuláciu vzduchu.

Zmrazovanie čerstvých 
potravín
Na zmrazovanie používajte len čerstvé 
a bezchybné potraviny.
Aby sa zachovala nutričná hodnota, 
aróma a farba, mala by sa zelenina pred 
zmrazením blanžírovať. Blanžírovanie 
baklažánov, paprík, cukiet a špargľe nie 
je potrebné.
V kníhkupectve dostanete literatúru 
o zmrazovaní a blanžírovaní.

Upozornenie
Zmrazované potraviny by sa nemali 
dostať do kontaktu s potravinami, ktoré 
sú už zmrazené.

■ Na zmrazovanie sú vhodné: 
Pekárenské výrobky, ryby a plody 
mora, mäso, divočina, hydina, 
zelenina, ovocie, bylinky, vajcia bez 
škrupín, mliečne výrobky ako sú syry, 
maslo a tvaroh, hotové pokrmy 
a zostatky pokrmov ako sú polievky, 
jedlá z jedného hrnca, tepelne 
upravené mäso a ryby, zemiakové 
pokrmy, nákypy a sladké jedlá.

■ Na zmrazovanie sú nevhodné: 
Druhy zeleniny, ktoré sa zvyčajne 
konzumujú syrové, ako sú listové 
šaláty alebo reďkovky, vajcia 
v škrupine, hrozno, celé jablká, hrušky 
a broskyne, natvrdo uvarené vajcia, 
jogurt, kyslé mlieko, kyslá smotana, 
creme fraiche a majonéza.
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Zabalenie zmrazených potravín
Potraviny zabaľte tak, aby k nim nemal 
prístup vzduch, aby nestratili chuť alebo 
nevyschli.
1. Potraviny vložte do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Obal tesne uzatvorte.
4. Poznačte si na obal obsah a dátum 

zmrazenia.

Ako obaly sú vhodné:
Fólie z umelej hmoty, hadicové fólie z 
polyetylénu, hliníkové fólie, dózy na 
zmrazovanie. 
Tieto druhy obalov dostanete v 
odborných predajniach.

Ako obaly nie sú vhodné:
Baliaci papier, pergamenový papier, 
celofán, vrecká na odpad a použité 
nákupné tašky.

Na uzatváranie obalov sú vhodné:
Gumové krúžky, svorky z umelej hmoty, 
nite na viazanie, chladu odolné lepiace 
pásky a pod.
Vrecká a hadicové fólie z polyetylénu 
možno zvárať zváračkou fólií.

Trvanlivosť zmrazených 
potravín
Trvanlivosť je závislá od druhu potravín.

Pri teplote -18 °C:
■ Ryby, údeniny, hotové pokrmy, pečivo:

až 6 mesiacov
■ Syry, hydina, mäso:

až 8 mesiacov
■ Zelenina, ovocie:

až 12 mesiacov

Superzmrazovanie
Potraviny by mali byť, ak je to možné, 
rýchlo zmrazené až na jadro, len tak 
ostanú zachované vitamíny, výživné 
hodnoty, vzhľad a chuť.
Niekoľko hodín pred vložením čerstvých 
potravín zapnite superzmrazovanie, aby 
ste zabránili nežiaducemu nárastu 
teploty. 
Všeobecne stačí 4–6 hodín.
Po zapnutí pracuje spotrebič nepretržite, 
teplota v mraziacom priestore klesne na 
veľmi nízky stupeň.
Ak sa má využiť max. mraziaca kapacita 
je treba 24 hodín pred vložením 
čerstvých potravín zapnúť 
superzmrazovanie.
Menšie množstvo potravín (do 2 kg) je 
možné zmraziť bez superzmrazovania.

Upozornenie
Ak je zapnuté superzmrazovanie, môže 
dochádzať ku zvýšenému 
prevádzkovému hluku.

Zapnutie a vypnutie
Obrázok "
Stláčajte tlačidlo pre nastavenie teploty 1 
tak často, až svieti indikácia super 2.
Superzmrazovanie sa automaticky 
za 2½ dňa vypne.
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Rozmrazovanie 
zmrazených potravín
Podľa spôsobu a účelu použitia je možné 
voliť medzi nasledujúcimi možnosťami:

■ pri izbovej teplote
■ v chladničke
■ v elektrickej rúre 

na pečenie, s ventilátorom/bez 
ventilátora horúceho vzduchu

■ v mikrovlnnej rúre

m Pozor

Rozmrazené alebo čiastočne 
rozmrazené potraviny už nezmrazujte. Až 
po spracovaní na hotový pokrm (varený 
alebo pečený) je možné potravinu opäť 
zmraziť.
Maximálnu dobu skladovania 
zmrazených potravín už plne 
nevyužívajte.

Vybavenie
Odkladacie plochy vnútorného priestoru 
a priehradky vo dverách môžete podľa 
potreby meniť: 

■ Odkladaciu plochu povytiahnite 
dopredu, spustite ju a vyklopte na 
stranu. Obrázok & 

■ Priehradku vo dverách nadvihnite 
a vyberte. Obrázok %

Zvláštne vybavenie
(nie je pri všetkých modeloch)

Priehradka na maslo a syry
Ľahkým stlačením uprostred klapky 
priehradky na maslo sa priehradka 
na maslo otvorí.
Na čistenie priehradku dole nadvihnite 
a vyberte.

Chladiaci akumulátor
Pri výpadku elektrického prúdu alebo 
pri poruche predlžuje chladiaci 
akumulátor ohrev uložených zmrazených 
potravín. Najdlhšiu dobu na skladovanie 
pritom dosiahnete, keď chladiaci 
akumulátor položíte na potraviny 
v najvrchnejšej priehradke.
Chladiaci akumulátor je taktiež možné 
vybrať na prechodné udržiavanie chladu 
potravín napr. v chladiacej taške.

Miska na ľad
Obrázok (

1. Misku na ľad naplňte do ¾ pitnou 
vodou a postavte ju do mraziaceho 
priestoru.

2. Primrznutú misku na ľad uvoľňujte len 
pomocou tupého predmetu (rukoväť 
lyžičky).

3. Na uvoľnenie ľadových kociek podržte 
misku na ľad krátko pod tečúcou 
vodou alebo ľad uvoľnite ľahkým 
skrútením misky.

Raňajkový set
Obrázok )
Zásobníky raňajkového setu možno 
jednotlivo vybrať a naplniť.
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Nálepka „OK“
(nie je pri všetkých modeloch)
Pomocou nálepky „OK“ môžete 
skontrolovať, či je v chladiacom boxe 
dosiahnutá odporúčaná bezpečná 
teplota pre potraviny +4 °C alebo nižšia. 
Ak sa na nálepke nezobrazí „OK“, 
postupne znižujte teplotu.

Upozornenie
Po uvedení spotrebiča do prevádzky 
môže trvať až 12 hodín, kým bude 
dosiahnutá nastavená teplota.

Správne nastavenie

Vypnutie a odstavenie 
spotrebiča

Vypnutie spotrebiča
Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite 
poistku.
Chladiaci agregát sa vypne.

Vypnutie spotrebiča
Ak nebudete spotrebič dlhšiu dobu 
používať:
1. Vytiahnite zástrčku alebo vypnite 

poistku.
2. Vyčistite spotrebič.
3. Nechajte otvorené dvere spotrebiča.

Čistenie spotrebiča
m Pozor

■ Nepoužívajte žiadne čistiace 
prostriedky alebo rozpúšťadlá 
obsahujúce piesok, chloridy alebo 
kyseliny.

■ Nepoužívajte abrazívne alebo drsné 
špongie. 
Na kovových povrchoch môže dôjsť 
k vzniku korózie.

■ Odkladacie plochy a priehradky nikdy 
neumývajte v umývačke riadu.
Diely by sa mohli deformovať!

Umývacia voda sa nesmie dostať do 
nasledujúcich oblastí:
■ Ovládacie prvky
■ Osvetlenie
■ Vetracie otvory
■ Otvory v deliacej doske

Postupujte takto:
1. Vytiahnite zástrčku alebo vypnite 

poistku.
2. Vyberte zmrazené potraviny a 

uskladnite ich na chladnom mieste. 
Chladiacu vložku (ak je k dispozícii) 
položte na potraviny.

3. Voda na umývanie sa nesmie dostať 
do ovládacích prvkov, osvetlenia, 
vetracích otvorov ani do otvorov 
deliacej dosky!
Spotrebič vyčistite mäkkou 
handričkou, vlažnou vodou a trochou 
prostriedku na umývanie s neutrálnym 
pH.
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4. Tesnenie dverí umyte len čistou vodou 
a potom poriadne vyutierajte 
do sucha.

5. Po čistení spotrebič opäť zapojte.
6. Vložte opäť zmrazené potraviny.

Vybavenie
Na čistenie je možné všetky variabilné 
diely spotrebiča vybrať.

Vybratie priehradiek vo dverách
Obrázok %
Nadvihnite a vyberte priehradky. 

Vybratie sklenených odkladacích plôch
Vytiahnite sklenené odkladacie plochy 
dopredu a vyberte ich.

Vybratie zásobníka
Obrázok '
Vysuňte nádobu až na doraz, vpredu ju 
nadvihnite a vyberte.

Vybratie zásobníka zmrazených 
potravín
Obrázok '
Vysuňte zásobník zmrazených potravín 
až na doraz, vpredu ho nadvihnite 
a vyberte.

Osvetlenie (LED)
Tento spotrebič je vybavený osvetlením 
diódami LED, ktoré nepotrebuje údržbu.
Opravy tohto osvetlenia smie vykonávať 
len zákaznícky servis alebo autorizovaní 
odborníci.

Úspora energie
■ Postavte spotrebič v suchej, dobre 

vetranej miestnosti! Spotrebič 
nestavajte priamo na slnko alebo 
do blízkosti tepelného zdroja (napr. 
výhrevného telesa, sporáka).
V prípade potreby použite izolačnú 
dosku.

■ Teplé pokrmy a nápoje nechajte 
najskôr vychladnúť, až potom ich 
uložte do spotrebiča.

■ Zmrazené potraviny položte na 
rozmrazenie do chladiaceho priestoru 
a využite ich chladu na chladenie 
potravín.

■ Dvere spotrebiča otvorte na čo 
najkratšiu dobu.

■ Na dosiahnutie najnižšej spotreby 
energie: zaistite malú bočnú 
vzdialenosť od steny.

■ Usporiadanie dielov vybavenia nemá 
žiadny vplyv na spotrebu energie 
spotrebiča.
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Prevádzkové zvuky

Úplne bežné zvuky
Upozornenie
Ak je zapnuté superzmrazovanie, môže 
dochádzať ku zvýšenému 
prevádzkovému hluku.

Bzučanie
Motory sú v chode (napr. chladiace 
agregáty, ventilátor).

Bublanie, bzučanie alebo kloktanie
Rúrkami preteká chladivo.

Cvaknutie
Zapnutie/vypnutie motora, spínača alebo 
magnetických ventilov.

Praskanie
Vykonáva sa automatické odmrazovanie. 

Zabránenie hlučnosti
Spotrebič nestojí rovno
Vyrovnajte prosím spotrebič pomocou 
vodováhy. Použite na to skrutkovacie 
nožičky alebo podložky.

Spotrebič sa „niečoho dotýka”
Odsuňte spotrebič od okolitého nábytku 
alebo od susedných spotrebičov.

Nádoby alebo odkladacie plochy sa 
kývajú alebo zadrhávajú
Skontrolujte, prosím, vyberateľné diely 
a poprípade ich opäť nasaďte.

Fľaše alebo nádoby sa dotýkajú
Fľaše alebo nádoby od seba mierne 
odsuňte.

Odstránenie drobných porúch svojpomocne
Skôr ako zavoláte zákaznícky servis:
Skontrolujte, či poruchu nemôžete odstrániť sami na základe nasledujúcich 
upozornení.
Náklady za poradenské prípady vykonané zákazníckym servisom musíte prevziať sami 
– aj v priebehu záručnej lehoty!

Porucha Možná príčina Odstránenie

Teplota sa silno líši 
od nastavenia.

V niektorých prípadoch stačí, ak spotrebič 
na 5 minút vypnete.
Ak je teplota príliš vysoká, skontrolujte po 
niekoľkých hodinách, či došlo k aproximácii 
teploty.
Ak je teplota príliš nízka, skontrolujte druhý 
deň teplotu ešte raz.
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Porucha Možná príčina Odstránenie

Zaznie varovný signál.
Indikácia teploty bliká. 
Obrázok "/3

Porucha - v mraziacom 
priestore je veľmi teplo!
Nebezpečenstvo pre 
zmrazené potraviny.

Na vypnutie varovného signálu stlačte 
nastavovacie tlačidlo teploty, obrázok "/1. 

Spotrebič je otvorený. Zatvorte spotrebič.

Otvory prívodu a odvodu 
vzduchu sú zakryté.

Zaistite vetranie a odvetrávanie.

Jednorazovo bolo vložené 
veľké množstvo potravín 
na zmrazenie.

Neprekračujte max. mraziacu kapacitu.

Potom, čo bola odstránená porucha, prestane 
indikácia teploty blikať.

Teplota v mraziacom 
priestore je príliš vysoká.

Časté otváranie spotrebiča. Neotvárajte zbytočne spotrebič.

Otvory prívodu a odvodu 
vzduchu sú zakryté.

Odstráňte prekážky.

Zmrazovanie väčšieho 
množstva čerstvých potravín.

Neprekračujte max. mraziacu kapacitu.

Nefunguje osvetlenie. Osvetlenie diódami LED je 
chybné.

Pozri kapitolu „Osvetlenie (diódy LED)”.

Spotrebič bol veľmi dlho 
otvorený.
Osvetlenie sa po cca 10 
minútach vypne.

Po zatvorení a otvorení spotrebiča sa 
osvetlenie znova zapne.

Redukovaná svietivosť 
ovládacích prvkov.

Ak nebol spotrebič nejaký 
čas používaný, prejde 
indikácia ovládacieho panelu 
do režimu šetrenia energiou.

Akonáhle sa spotrebič opäť používa, napr. 
pri otvorení dverí, prepne sa indikácia naspäť 
na normálne osvetlenie.

Nesvieti žiadna indikácia. Výpadok elektrického prúdu; 
zareagovala poistka; sieťová 
zástrčka nie je riadne 
v zásuvke.

Pripojte sieťovú zástrčku. Skontrolujte, či ide 
elektrický prúd, skontrolujte poistky.

Spotrebič nechladí, 
ukazovateľ teploty a 
osvetlenie svietia.

Je zapnutý predvádzací 
režim.

Držte po dobu 5 sekúnd stlačené tlačidlo na 
nastavenie teploty, obrázok "/1 kým 
nezaznie potvrdzovací tón.
Vypnite a opäť zapnite zariadenie a 
skontrolujte, či zariadenie chladí.
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Zákaznícky servis
Kontaktujte zákaznícky servis cez 
www.lord.eu.
Zákazníckemu servisu uveďte číslo 
výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD-Nr.) 
spotrebiča.
Tieto údaje nájdete na typovom štítku. 
Obrázok *
Uvedením čísla výrobku a výrobného 
čísla pomáhajú zabrániť zbytočným 
výjazdom. Ušetríte si s tým spojené 
zvýšené náklady.

Porucha Možná príčina Odstránenie

Nebola dosiahnutá teplota; 
dvere mraziaceho priestoru 
boli dlhú dobu otvorené.

Odparovač (chladiace 
zariadenie) v NoFrost 
systéme je značne pokrytý 
ľadom, takže sa plne 
automaticky neodmrazí.

Na odmrazenie odparovača vyberte zmrazené 
potraviny so zásuvkami a uložte ich dobre 
izolované na chladnom mieste.
Vypnite spotrebič a odsuňte ho od steny. 
Nechajte otvorené dvere spotrebiča.
Po cca. 20 minútach začne odtekať 
skondenzovaná voda do odparovacej misky 
na zadnej strane spotrebiča.
Aby ste v tomto prípade zabránili pretečeniu 
odparovacej misky, odsajte skondenzovanú 
vodu špongiou.
Ak už nepriteká do odparovacej misky žiadna 
voda, je odparovač odmrazený. Vyčistite 
vnútorný priestor. Uveďte spotrebič opäť 
do prevádzky.
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8001144934 (9812)

LORD Hausgeräte GmbH
Greschbachstraße 17
76229 Karlsruhe
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info@lord.eu

*8001144934*



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 50
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A0648062706410642062900200644064406370628062706390629002006300627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A06290020064506460020062E06440627064400200627064406370627062806390627062A00200627064406450643062A0628064A062900200623064800200623062C06470632062900200625062C06310627062100200627064406280631064806410627062A061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0020064506390020005000440046002F0041060C0020062706440631062C062706210020064506310627062C063906290020062F0644064A0644002006450633062A062E062F06450020004100630072006F006200610074061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043704300020043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043d04300020043d043004410442043e043b043d04380020043f04400438043d04420435044004380020043800200443044104420440043e043904410442043204300020043704300020043f04350447043004420020043d04300020043f0440043e0431043d04380020044004300437043f0435044704300442043a0438002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006c006100750061002d0020006a00610020006b006f006e00740072006f006c006c007400f5006d006d006900730065007000720069006e0074006500720069007400650020006a0061006f006b00730020006b00760061006c006900740065006500740073006500740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405D305E405E105D4002005D005D905DB05D505EA05D905EA002005D105DE05D305E405E105D505EA002005E905D505DC05D705E005D905D505EA002005D505DB05DC05D9002005D405D205D405D4002E002005DE05E105DE05DB05D9002005D4002D005000440046002005E905E005D505E605E805D905DD002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b007500720069006500200073006b00690072007400690020006b006f006b0079006200690161006b0061006900200073007000610075007300640069006e007400690020007300740061006c0069006e0069006100690073002000690072002000620061006e00640079006d006f00200073007000610075007300640069006e007400750076006100690073002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074007500730020006b00760061006c0069007400610074012b0076006100690020006400720075006b010101610061006e00610069002000610072002000670061006c006400610020007000720069006e00740065007200690065006d00200075006e0020007000610072006100750067006e006f00760069006c006b0075006d0075002000690065007300700069006500640113006a00690065006d002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f00620065002000500044004600200070007200650020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d0020006e0061002000730074006f006c006e00fd0063006800200074006c0061010d00690061007201480061006300680020006100200074006c0061010d006f007600fd006300680020007a006100720069006100640065006e0069006100630068002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e000d000a>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043404400443043a04430020043d04300020043d0430044104420456043b044c043d043804450020043f04400438043d044204350440043004450020044204300020043f04400438044104420440043e044f044500200434043b044f0020043e044204400438043c0430043d043d044f0020043f0440043e0431043d0438044500200437043e04310440043004360435043d044c002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




